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[Eerste deel]
Overneming verboden.

De Kantelberg-vertellingen van Geoffrey Chaucer
Vertaald door A.J. Barnouw.
De vertelling van den ridder.
Inleiding.
De waard uit ‘De Wapenrok’ in Southwark is een man die zijn luidjes kent. Het is
hem toevertrouwd zoo'n bont gezelschap van rijk en arm, edel en dorper, hoofsch
en lomp, in goede vriendschap bijeen en de stemming er in te houden. Een driest
flapuit noemt hem de dichter, maar hij weet drommels goed wat hij er uitflapt en,
waar het pas geeft, zijn mond te houden. Zoo verraadt hij ons niet hoe het komt dat
juist de ridder het eerst aan de beurt is om te vertellen. Maar wie verdenkt er den
waard niet van handig met de strootjes te hebben gemanoeuvreerd?1) Er was hem
toch veel aan gelegen den grooten meneer van het gezelschap het eerst aan de praat
te krijgen; die moest het ijs voor Jan Alleman breken.
Het verhaal dat hij doen gaat rechtvaardigt den lof dien de dichter in zijn proloog
hem gegeven heeft:
Nooit van zijn leven had hij zich verlaagd,
Wien hij ook toesprak, tot een dorper woord.

1) Zie Jg. XII bl. 410.
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Want in de 2250 verzen van zijn ‘jeeste’ verstoort geen onvertogen klank de stemming
van hoogen riddermoed en hoofsche minne. Het klassieke epos met zijn pracht van
kleurige tafreelen, zijn galerij van krijgerstoeten, veldslagen, tweegevechten,
Godentempels, en de Middeleeuwsche ridder-roman met zijn lust in het hoofsche
minneavontuur; antieke vereering van uiterlijk schoon en Italiaansch vermeien in de
zielsproblemen van jaloezie en liefde, die kruisen zich hier tot een klassieke
ridder-jeeste, een middeleeuwsche Theseïs.
Zelden, en ook in dit werk niet, is Chaucer volkomen oorspronkelijk. ‘Daar leefde,
als we uit oude jeesten weten’ begint de ridder zijn verhaal, en Chaucer heeft zijn
hoorders en lezers in den waan willen brengen dat de jeeste waarnaar hij werkte
Statius' Thebais was. Daarheen worden de luisteraars van den ridder verwezen voor
een uitvoeriger schildering van Emelië's offerplechtigheid die er niet is te vinden,
daarop wordt de aandacht van 's dichters lezers gevestigd door het onvolkomen citaat
dat in de handschriften de vertelling tot motto strekt. Geleerddoenerij, die tevens
Chaucers lust in mystificaties bevredigt. Zoo beweert hij zijn Troilus and Criseyde
bij een zekeren Lollius te hebben opgediept, hoewel zijn werkelijke voorbeeld
Boccaccio's Filostrato was. Ook voor zijn historie van Palamon en Arcite staat hij
bij dien Italiaanschen meester in de schuld. Al heeft hij de Thebais wel gekend en
hier en daar gebruikt, aan Boccaccio's Teseide dankt hij heel den opzet der vertelling.
Aan het einde van den zevenden dag der Decamerone wordt door den schrijver
op de geschiedenis van Arcita en Palamone gezinspeeld. Toen John Dryden die
passage onder de oogen kwam, was het hem een teleurstelling te ontdekken dat
Chaucers verhaal niet was ‘van Engelschen groei’. Maar hij troostte zich met de
gedachte dat het Italiaansche voorbeeld en de naam van zijn auteur verloren waren
en Chaucers dicht dientengevolge een origineel geworden was. ‘And I question not
but the poem has received many beauties by passing through his noble hands.’
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Moeten wij betreuren dat de vertelling van den ridder geen origineel meer is sinds
we in de Teseide van den schrijver der Decamerone zelf haar voorbeeld hebben
erkend? Integendeel, een vergelijking van zijn bewerking zal ons leeren dat Drydens
vermoeden zijn landgenoot recht deed en het werk onder Chaucers nobele hand
inderdaad aan schoonheid heeft gewonnen. Bovendien, wat Chaucer met de Teseide
deed moet Boccaccio, toen hij deze dichtte, met een laat-Griekschen proza-roman
hebben gedaan, dien hij in een Latijnsche vertaling zal hebben gekend1). Het verhaal
heeft, als zoo menig andere literaire stof, den verren tocht gemaakt langs den weg
dien ook de beschavingsgeschiedenis gevolgd is: van Byzantium naar Rome, van
Rome naar een der centra in wording van het moderne West-Europeesche leven.
De dichter had zijn ridderverhaal al klaar liggen toen het plan voor zijn
Kantelberg-vertellingen bij hem opkwam. Wij weten dat uit den proloog tot zijn
Legend of Good Women, waarin hij onder andere werken van zijn hand er een
vermeldt dat verhaalt van de liefde van Palamon en Arcite van Thebe. Of het toen
den vorm al had waarin wij het kennen en later zonder wijziging is ingelijfd in zijn
Kantelbergsche vertellingen is een vraag waarover tal van geleerden zich het hoofd
hebben gebroken. De groote Duitsche Chaucer-kenner Bernhard ten Brink beweerde
van niet. Hij geloofde dat Chaucer de Teseide oorspronkelijk in stanza-vorm vertaald
had, en die vertaling, sterk bekort, in heroische rijmparen omwerkte toen hij ze voor
zijn vertelling van den ridder had bestemd. Een bewijs voor een oudere bewerking
in strophen meende Ten Brink te hebben ontdekt in verspreid voorkomende stukken
vertaling uit de Teseide, resten dier oudere berijming, waarmee de dichter in een
drietal in stanzas geschreven werken zijn voordeel heeft gedaan. De kwestie mag
den niet ingewijden lezer van belang schijnen voor den historicus alleen die zijn
Chaucer in diens ganschen ontwikkelingsgang begeert te

1) Men zie daarover G. Koerting, Boccaccio's Leben und Werke bl. 620 vv.
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volgen, maar van weinig of geen invloed op het genot dat hijzelf vindt in zijn dicht
en zijn verdichtsel. Den geleerde boeie de wording, de lezer vraagt niet of het
kunstwerk dat hem bekoort eens of dubbel overgehaalde schoonheid is. Toch kan
ook den laatste de vraag niet onverschillig laten, waarom Chaucer in zijn beide
navolgingen van Boccaccio's Filostrato en Teseide op zoo gansch verscheiden wijze
is te werk gegaan. Van den Filostrato, een gedicht van 5512 verzen, maakt hij er een
dat er 8057 telt, de Teseide daarentegen wordt in het verhaal van den ridder tot één
vijfde van zijn lengte verkort. Wie met Ten Brink aan een oudere vertaling in stanza's
gelooft ziet hier geen moeilijkheid: toen de dichter besloot den ridder zijn Palamon
en Arcite te laten vertellen, eischte de waarschijnlijkheid een sterke besnoeiing,
waarbij de oorspronkelijke stanzavorm tegelijkertijd door het heroische rijmpaar kon
worden vervangen. Maar wie bedenkt dat herzien en omwerken van het eens
geschrevene allerminst in 's dichters aard lag, ja dat zeven onvoltooid gebleven
dichtwerken het bewijs leveren van zijn onvermogen zich lang achtereen bij
denzelfden arbeid te bepalen, die vindt, onovertuigd door ten Brinks betoog, geen
vrede bij die zoo eenvoudig lijkende verklaring. Mij komt het voor dat de gansch
verscheiden aard der beide Italiaansche origineelen het verschil in bewerking voor
Chaucer heeft bepaald. De Filostrato is een studie van het menschelijk hart, de
Teseide een roman vol schilderachtige incidenten maar van luttel belang in de
conventioneele liefdes-historie die er het hoofd-moment van vormt. Het raadsel der
vrouweziel was Chaucer immer een voorwerp van liefdevolle studie. Het
grof-zinnelijk wezen der vrouw van Bath laat hij haarzelve met schaamtelooze
openhartigheid blootleggen in den proloog tot haar verhaal, die dubbel de lengte dier
vertelling bedraagt; en het gecompliceerder karakter der onberekenbare Criseyde
wekte in den dichter een diep indringende belangstelling die onder zijn handen het
Italiaansche voorbeeld doet groeien tot meer dan 2500 verzen boven zijn
oorspronkelijke lengte. Maar de Emelië van 's ridders vertelling, zoomin als de
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Emilia der Teseide, onthult door woord noch daad wat in haar leeft. Zij is het motief
voor de jaloezie der beide neven, en het is hun hartstocht, niet de hare, die beweging
geeft aan het verhaal. Ja, met onvrouwelijke koelheid, die een verklaring vinden
moet in haar Diana-dienst, blijft ze neutraal in haar gevoelens voor beide minnaars.
Pas als het lot zich voor Arcite heeft uitgesproken, ontdekt de dichter een echt
vrouwlijken trek in de marmeren schoone: bewondering voor den man die succes
heeft. Dat was geen figuur die Chaucer boeien kon. Maar ook de karakters der beide
neven wier liefde tot Emelië de geschiedenis draagt, hadden te weinig persoonlijks
bij Boccaccio om in den Engelschman die liefdevolle belangstelling te wekken
waarmee hij Troilus en den koppelaar Pandarus heeft bestudeerd. Dat Palamon en
Arcite zusterszoons zijn mag verklaren dat zij zoo treffend, uiterlijk en innerlijk,
elkaar gelijken, die tweelingschap maakt ze minder pikant dan ze, bij scherp geteekend
verschil van wezen, hadden kunnen zijn. Zooals Emelië's karakter eer gekend wordt
door haar Diana-vereering dan uit haar daden, zoo helpen ons Mars, wien Arcite zijn
diensten wijdt, en Venus, de schutsgodinne van Palamon, een verschil ontdekken in
de karakters dier beide helden, dat hun gedragingen ons niet hadden geopenbaard.
Dit is de primitieve karakteristiek die we kennen uit de spelen van sinne, waar de
hartstochten niet spreken uit den mensch maar, naast of achter hem, in mensch- of
godenschijn oreeren. Arcite bidt tot Mars, anders gezeid: hij is een man van daden,
Palamon adoreert Venus, dat wil zeggen: hij is een gevoelsmensch. Wij gelooven
den dichter op zijn woord, maar vinden het in de handelingen van zijn helden niet
bevestigd. Als Arcite, op voorspraak van Perotheüs, zijn vrijheid herkrijgt, benijdt
de ander, de gevoelsmensch, hem de nu verworven kans om met zijn maagschap
tegen Theseüs ten strijde te trekken en zich zijn Emelië te veroveren. Wat evenwel
verricht de vrijgelaten man-van-daden? Hij bejammert zijn ongeluk dat hem de
vriendschap van Perotheüs bezorgde. Had die hem niet gekend, hij zou nog in
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zijn kerker, neen zijn paradijs, de zoetheid van haar aanblik mogen smaken! Deze
man van Mars blijft twee jaar werkeloos in zijn vaderstad versmachten, tot hem
Mercurius in een droomgezicht de terugreis naar Athene gelasten komt. Maar niet
met de wapenen dient hij daar zijn God: bij zijn doodsvijand dringt hij zich als dienaar
in, tevreden met den aanblik slechts van haar die hij begeert. Wat is er in dit gedrag
dat ons in Venus' dienaar Palamon verbazen zou? Wij kunnen in de twee kampioenen
de uiteenloopende hartstochten niet onderscheiden die hen naar verschillende altaren
drijven. Ons zijn ze mannen van eender snit1), zoozeer elkaar gelijkend dat de vraag
in ons opkomt of Emelië's koele onzijdigheid, in stee van Diana's werk te zijn, soms
haar oorzaak vindt in de moeilijkheid uit een tweeling te kiezen.
Ook den dichter viel die keuze zwaar. Wien van beiden zou hij de zege laten? Hij
had slechts Boccaccio te volgen, zult ge zeggen. Maar het teekent Chaucers kritischen
geest, dat hij zich met diens beschikking niet voldaan voelde. Palemone valt van
beiden het hoog geluk van Emilia's bezit ten deel, maar Chaucer heeft de
noodzakelijkheid beseft in het voorafgaande een rechtvaardiging te vinden voor dien
uitslag. Daarom is het Palamon die in 's ridders vertelling het eerst de schoone in
den tuin ontwaart. Bij Boccaccio is dat Arcita. Zoo gaf Chaucer aan Emelië's
toekomstigen echtgenoot oudere rechten die ons berusten doen in de eindelijke
lotsbeslissing.
Nog in een ander opzicht komt de kritiek, die Chaucer zijn Italiaanschen meester
niet spaart, de vertelling ten goede: De liefde der beide neven voor dezelfde schoone
verstoort in de Teseide hun goede vriendschap niet. Als Boccaccio's Palemone, door
zijn bediende Panfilo op de hoogte gebracht van Arcita's verblijf aan het hof, zijn
kerker ontvlucht om in het bosch, waar zijn medeminnaar de eenzaamheid pleegt te
zoeken, hem tot een tweegevecht

1) In zijn opdracht der Teseide aan Fiammetta beweert Boccaccio dat in den eene der beide
minnaars de dichter zelf te erkennen is. Hij heeft zijn geliefde de erkenning wel moeilijk
gemaakt.
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te dagen, begroeten de twee elkander hartelijk en laten een wederzijdsch verhaal
hunner lotgevallen voorafgaan aan den kamp. Chaucer geeft aan die marionetten een
bedriegelijker schijn van leven door de hartstochten van jaloezie en haat hun spel
met hen te laten drijven.
Maar zulke kleine wijzigingen konden Boccaccio's figuren niet die levenswaarheid
geven die den menschenkenner Chaucer bevredigen kon. En zoo verklaar ik mij de
sterke besnoeiing van het Italiaansche origineel. Er bleef nog genoeg schoonheid
over waaraan zijn schilderstalent, dat wij in de realistisch opgevatte portretten vàn
den Proloog tot zijn recht zagen komen, zich volop te goed kon doen. Het is in de
stukken beschrijving dat de dichter, naar mijn inzicht, zich toont in zijn kracht: Emelië
zich vermeiend in den tuin waar de twee gevangenen haar bespieden, het amphitheater
met zijn rijkbeschilderde bidkapellen, de toebereidselen tot het toernooi, de kampstrijd
zelf, Arcite's uitvaart. In de teekening van Licurg en Emetreüs is reeds de toets te
erkennen van den meester die de pelgrims schiep van den later ontstanen Proloog.
Dit picturaal karakter der vertelling heeft elk later geslacht bewondering
afgedwongen. Het wekte in Elizabeth's dagen de lust tot dramatische uitbeelding:
een spel van Palamon en Arcite door Richard Edwards werd in 1566 te Oxford
vertoond, en in Henslowe's Diary staat een ander stuk van dien naam vermeld, dat
in September 1594 in het Rose Theatre gespeeld werd. Uit het sober verhaal van
Theseüs' en Ipolita's thuisvaart en huwelijk, in den aanhef met korte trekken verteld,
en uit de episode van den kampstrijd der twee minnaars in het bosch maakte zich
Shakespeare de schering waardoor zijn fantazie den bonten inslag van zijn
betooverend feeënspel weefde. In Jacobus' dagen bracht Fletcher zijn Two Noble
Kinsmen op de planken, waarschijnlijk met medewerking van den dichter van den
Zomernachtsdroom. John Dryden getuigde, een kleine eeuw later: ‘I prefer in our
countryman, far above all his other stories, the noble poem of Palamon and Arcite’,
en gaf er in 1700 een modernizeering van. In 1822 maakte Lord
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Thurlow ze opnieuw genietbaar voor zijn tijdgenooten, en na hem hebben nog zeven
anderen, waaronder de geleerde Chaucerkenner W.W. Skeat, den ridder zijn verhaal
in modern Engelsch dicht laten oververtellen. De overzetting die hierachter volgt
doet hem voor het eerst in Dietsche tale spreken.

De vertelling van den ridder.
Iamque domos patrias, Scithice post aspera gentis Prelia, laurigero
Statius, Theb. XII 519-20.
Daar leefde, als we uit oude jeesten weten,
Weleer een hertog, Theseüs1) geheeten.
Heere ende Richter was hij van Atheen,
En zoo'n veroveraar dat er niet één
5 Grooter dan hij toen was, onder de zonne.
Wel menig rijk gebied had hij gewonne',
Tot hij door wijs en ridderlijk exploot
Over het heele Vrouwenrijk gebood,
Dat in die dagen heette Scithia,
10 En huwde koningin Ipolita,
En heeft haar thuis in 't eigen land geleid
Met grooten roem en groote plechtigheid,
En ook haar jonge zuster Emelië.
En zoo met zegë en met melodië
15 Laat ik dien eedlen hertog, in 't geleide
Van 't heir in harnas, naar Athene rijde'.
En zeker, wierd ik niet te lang van stof,
'k Vertelde u geern van A tot Z den lof
Van Theseüs, hoe 't rijk van Femenië2)

1) Alle eigennamen heb ik in dien vorm laten staan, waarin ze bij Chaucer voorkomen.
2) Het Vrouwenrijk, gevormd van Latijn femina vrouw.
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20 Gewonnen werd door zijn chevalerië,
En van den grooten veldslag onder meer
Tusschen 't Atheensche en 't Amazonenheer,
En van 't beleg om schoone Ipolita,
De koene koningin van Scithia,
25 En van de bruiloftsfeesten toen ze trouwden,
En hoe het stormde toen ze huiswaart zouden,
Maar des en kan ik thans u niet vertellen.
Ik moet, God weet, een groot stuk land bestellen,
En niet heel sterk zijn de ossen voor mijn ploeg.
30 De rest van mijn verhaal is lang genoeg.
'k Wil niemand in den weg zijn in dees stoet:
Ieder zijn beurt dat hij vertellen moet.
Laat zien dan wie het avondmaal zal winnen;
En waar ik ophield zal ik weer beginnen.
35
Die hertog, waar ik flus het over had,
Toen hij gekomen was nabij de stad,
In al zijn weeldë en met grooten prale,
Hij zag, toen hij den blik terzij liet dwale',
Hoe aan des heeren strate heel een schaar
40 Van vrouwen, twee aan twee, achter elkaar
In zwarte kleeder op de knieën lag.
Zij maakten zoo'n misbaar met wee en ach
Dat in dees wereld mensche niet en leeft
Die immer zoo'n geklaag vernomen heeft.
45 Ze 'n wilden haar gejammer niet betoomen
Tot zij zijn breidel grepen bij de toomen.
‘Wie zijt ge dat ge bij mijn thuiskomst mij
Mijn feeste dus verstoort met uw geschrei?’
Sprak Theseüs, ‘Misjont ge mij zoo zeer
50 Tot klage' en schreiens toe mijn oorlogseer?
Of heeft u iemand hoon gedaan of smaad?
Vertel me, of uw leed zich boeten laat,
En waarom gij gekleed zijt dus in rouwe?’
Hem antwoordde voor allen de oudste vrouwe,
55 Toen ze uit een zwijm bekwam, doodelijk bleek,
Dat wie haar hoorde en zag 't een jammer leek,
En zeide: ‘Heer, de zege is u gegeven
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Door 't lot; als overwinnaar moogt ge leven.
Uw eer en glorie gaat ons niet te na.
Wij smeeken slechts om hullep en gena.
Heb deernis met ons jammer en verdriet.
Wees goedertieren, Heer, en weiger niet
Dat op ons arme' een drop ontferming valle.
Want, Heer, daar is niet één onder ons alle'
Of was een hertogs- of een konings-ga.
Nu bidden we als keitieven1) om gena.
Dat danken wij Fortuin en haar valsch rad,
Dat niemand zekert wat hij goeds bezat.
Wij hebben veertien dagen, meer no min,
Hier in het heiligdom van de Godin
Clementia op uw gezicht gewacht.
Help ons nu, Heer. Gij hebt het in uw macht.
Ik was, och arme, die hier roep en rouw,
Koning Capaneüs2) zijn echte vrouw.
Hij stierf in Thebe. Zij vervloekt die dag!
Maar allen die hier maken dit geklag
In 't zwarte rouwkleed hebben in die stad
Heur man verloren toen de vijand zat
Om de ingesloten veste. Naar 't bevel,
Helaas, van d' ouden Creon evenwel,
Die heer nu is van Thebe de citeit,
Vervuld van woede en ongerechtigheid,
Uit wrok en ingeboren tyrannie,
Om 't doode lijf van onze mannen, die
Het leven lieten, vileinie te doen,
Zijn ze allen op een hoop gesleurd, en toen
Heeft hij bevolen dat in geen geval
Men 't lijk begraven of verbranden zal,
Maar laat het, hun ten hoon, een aas voor honden’.
Nauw zweeg ze of, 't eigen oogenblik, ten gronde
Vielen ze neer en kreten jammerlijk:
‘Erbarm u onzer en ons ongeluk,
Laat onze droefheid zinken in uw hart’.

1) ongelukkigen.
2) Een van de zeven koningen die waren opgetrokken tegen Thebe

Onze Eeuw. Jaargang 16

11
Toen steeg de vrome hertog van zijn paard.
95 Het roerde hem haar zoo te hooren spreken.
Het was hem of zijn harte zoude breken,
Toen hij ze zag zoo droeve en zoo verhoond
Die elk in hoogen state had getroond.
Hij hief zë in zijn armen van den gronde,
100 En troostte ze met vriendelijken monde,
En zwoer een eed bij zijner riddertrouwe
Stappans1) zijn macht te toonen en die vrouwe'
Te wreken op dien Creon den tyran,
Dat al het volk van Grieken waagde van
105 Hoe Creon werd door Theseüs gediend,
Als die zijn dood wel volle had verdiend.
En rechtevoort, al zonder langer sparen2),
Ontplook hij zijn banier en is gevaren
Naar Thebë, en zijn here hem terzijde.
110 Niet naar Atheen en wou hij gaan of rijde',
Noch ruste nemen voor een halven dag.
Een heel eind weegs was 't waar te nacht hij lag.
Hij zond Ipolita zijn gade heen
Om met haar schoone zuster in Atheen,
115 Met Emelie, te wonen in die poort3).
Meer hoeft er niet verteld. En hij rijdt voort.
Het roode beeld van Mars, met schild en speer,
Gloeit zoo in 't wijde wit van zijn banier
Dat al de velden4) flikkeren van die zon.
120 Naast zijn banier waait zijn verguld penon5),
Waarin de Minotaurus stond verbeeld,
Het beest dat hij op Creta had gekeeld.
Zoo rijdt die hertog, die veroveraar,
De bloem der ridderschap zijn legerschaar,
125 Totdat hij kwam bij Thebe, waar hij beette6),
Om met den vijand zich in 't veld te mete'.

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

terstond.
toeven.
stad.
De heraldieke velden van het wapen?
vaan die aan de lans is vastgehecht.
afsteeg.
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Maar laat me kort zijn over dit geval:
Met Creon, die in Thebe als heer beval,
Vocht hij, en sloeg hem manlijk, als een held,
In vollen slag, en sloeg zijn volk uit 't veld,
En nam daarna met storremloop de stad,
En sloopte wal en spar en balk en lat.
En ieder van die vrouwen gaf hij weer
't Gebeente van haar doodgebleven heer,
Om het të eeren naar den trant van toen.
Maar 't waar te langë u 't verhaal te doen
Van 't weegeroep en wringing van de handen
Waarmee de vrouwen 't overschot verbrandden,
En van de grootë eere die aan haar
Theseüs, d'edele veroveraar,
Bewezen heeft alvoor ze van hem scheidden.
Ik wensche kort te zijn, niet uit te weiden.
Toen Creon was gedood en Thebe dus
Gewonnen was door Hertog Theseüs,
Nog ging hij 's nachts in 't open veld te ruste
En deed met heel de landstreek als hem lustte.
Met rond te wroeten in dien lijkenbras
En ze te schudde' uit hemd en harrenas
Waren de plunderaars druk in de weer
Na deze nederlaag van Thebes heir.
En zoo geviel 't dat in dien hoop ze vonde',
Doorboord van menig bloedig zware wonde,
Twee jonge ridders, liggend zij aan zij,
In eender rusting, rijk van makelij,
Van welke twee Arcita de eene heette
En Palamon was de andere geheete'.
Ze 'n waren levend niet, en ook niet dood.
Maar aan hun rusting en hun wapenkoot
Brachten d'herauten zonder fout ze thuis
Als prinsen van het koninklijke huis
Van Thebe, uit een zusterpaar geboren.
Ze trokken ze uit den lijkenhoop tevoren
En droegen ze voorzichtig naar de tent
Van Theseüs, die naar Atheen ze zendt
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165 Om tot in eeuwigheid daar in prisoen
Te leven, want hij 'n wilde geen rantsoen.
En toen de hertog aldus had gedaan,
Toen voerde hij zijn leger huiswaart aan,
Gekroond als overwinnaar met laurier.
170 Daar leeft hij nu in eerë en pleizier
Zijn leven lang. Wat dient er meer gezeid?
En in een toren, droef en bange, leit
Arciet gevangen en ook Palamon,
Voor immer, wijl geen goud ze vrijen kon.
175
Jaar ging na jaar, en dag na dag voorbij,
Tot het geviel, een morgen in de Mei,
Dat Emelië - schooner was ze veel
Dan lelie is op haren groenen steel
En frisscher dan de Mei met nieuwe bloemen,
180 Want als de roze was haar kleur te roemen,
'k En weet niet wie de schoonste was van bei Dat, als ze plag, nog eer het daagde, zij
Was opgestaan en klaar in volle dracht,
Want Mei die duldt geen loomheid in den nacht.
185 't Seizoen port ieder teeder hertë aan
En drijft zë uit den slaap met ‘opgestaan!
En breng aan Mei de hergebrachte hulde’.
Indachtig aan dë eer die zij verschuldde
Aan Mei, kwam Emelië uit de veeren.
190 Ik zie ze voor mij in haar nieuwe kleeren.
Heur geluw haar hing, in een vlecht vertuid,
Op haren rug, een elle lang wel, uit.
En in den hof, bij de opgang van den dag,
Wandelt zë om, en als ze mooie zag,
195 Plukt ze de bloemen, witte bloeme' en rooie,
Om met een lichten krans haar hoofd te tooie',
En zong met englestem een hemelzang.
De groote toren, het voornaamst gevang
Van het kasteel, van dikke, sterke steen,
200 Waarin die ridders lagen met hun tween,
Van wie 'k vertelde en meer vertellen ga,
Stond aan dien tuinmuur waar Emilia
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Zich op dien uchtend te vermeien zocht.
Licht was de zon en klaar de morgenlocht.
En Palamon, die droeve hechteling,
Mocht van den kerkerwaarder op, en ging
Zijn kamer op en neer, zooals hij plag,
Vanwaar hij heel Athenë overzag
En ook den hof, nu overtakt van groen,
Waarin die frisschë Emelië toen,
De schoone, wandelde, nu daar dan hier.
En Palamon, die arme prisonier,
Gaat in de kamer weder ende voort1)
En klaagt zijn leed in menig droevig woord.
‘Wee mij dat ik geboren werd, wee mij’.
En zoo - 'k en weet niet of het toeval zij Geviel 't dat Palamon door 't raam, van achter
De tralies, dik en vierkant als een rachter2),
Zijn oogen neersloeg op Emilia3)
En deinsde met dat hij haar zag, en ‘A!’
Riep hij, als waar hij in het hart geraakt.
Arcite is van dien kreet op eens ontwaakt
En zeide: ‘Neve, wat is u geschied
Dat ge zoo bleek gelijk een doode ziet?
Wat riept ge toch, wie heeft u leed gedaan?
Neem onze hacht van God geduldig aan.
't En is niet anders dan het wezen moet.
Fortuin die gaf ons dezen wederspoed.
Een constellatie, 'n onheilvol aspect
Of stelling van Saturnus, die verwekt
Ons al dit leed, 't is al vergeefs bezworen.
Zoo stond de hemel toen we zijn geboren.
Wij moeten het verduren kort en goed’.
En daarop voer hem Palamon te moet:
‘Neve, bijloo, ge 'n weet niet wat ge zeit,
Want dat en is het niet waarom ik lijd.
Want niet om dit prisoen was 't dat ik riep,
Maar 'k werd door de oogen heen gewond tot diep

1) heen en weer.
2) balk.
3) Bij Boccaccio is het Arcita die haar het eerst aanschouwt.
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In 's herten grond. Het is met mij gedaan.
240 Ik zie daar in den hovë af en aan
Zoo schoon een dame gaan spanseeren. Zij
Is oorzaak dat ik riep en smarte lij.
'k En weet niet of ze vrouw is of godin,
Maar, bij mijn trouwe, ik zie er Venus in.’
245 En met die woorden viel hij op de knien
En zeide: ‘Venus, zoo ge u dus laat zien
Aan mij, elendig schepsel, in den schijn
Van haar in gindschen hof, kom dan bevrijn
Ons twee, Godin, uit dees gevangenis.
250 Of zoo het mij ten lot beschoren is
Door 't eeuwig woord, te sterven in der hacht,
Erbarm u dan over ons hoog geslacht,
Dat tyrannie zoo laag heeft neergeveld’.
Met kwam Arcite naar het raam gesneld,
255 De dame die daar wandelt te bespiên,
En nauw heeft hij haar schoonheid aangezien,
Of - deed al Palamon zijn wonde zeer Arcite en leed niet minder, zoo niet meer.
Hij zuchtte en zeide met een droef gebaar:
260 ‘Ik ben gewond door 't frissche schoon van haar
Die 'k in die plaatse zie spanseeren gaan.
Tenzij ze mij genadig toe wil staan
Om, voor het minst, haar aan te zien, dan beidt
Mij slechts de dood, daar 's alles mee gezeid’.
265
Toen Palamon die woorden had verstaan,
Keek hij met spijtig oog Arcitë aan,
En vroeg: ‘Was dat in ernst gezeid of spot?’
‘Neen’ sprak Arciet, ‘in ernst, zoo help me God.
Mij 'n lust noch spot noch spel, bij mijner trouwe’.
270
Toen fronste Palamon zijn beide brauwe'.
‘Gij wint er’, sprak hij, ‘weinig eere bij
Mij valsch te zijn en een verrader, mij,
Die uw koezijn ben en uw broeder mee,
Door hoogen eed dien elk den ander dee,
275 Dat nooit, al moest hij sterven in de pijn1),

1) op de pijnbank.
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Zoolang de dood ons liet vereenigd zijn,
Dë een den aer het leven leed zou maken
In minne, broederlief, of andere zaken,
Maar dat ge mij zoudt steunen voller trouw
In elk geval, en ik u steunen zou.
Dus zwoert ge en zwoer ik zelve, en ik weet,
Ge 'n durft geen woord ontkennen van dien eed.
Zoo zijn wij een van zin, al zonder waan.
En legt ge 't nu er valschelijk op aan
Om haar die 'k minne en diene en zal beminnen
Totdat mijn harte breekt, ook te bezinnen?
Neen, valsche Arcite, dat en zal niet zijn.
Ik minde ze eerst, en ik beleed mijn pijn
Aan u als aan mijn raadsman, die mij zwoer
Te helpen, naar ik zei, als broer zijn broer.
En daarom zijt ge als ridder mij verplicht
Te helpen, zoo 't in uw vermogen ligt,
Of anders zijt ge valsch, mijn woord van eer’.
En toen, met trotsch gelaat, Arcite weer:
‘Is iemand valsch, dan eerder gij als ik.
Ja, gij zijt valsch, zeg ik u, ganschelijk.
Ik had haar 't eerste lief toch par amour.
Wat zegt ge nu? Ge 'n wist nog flus niet hoe 'r
Te noemen, of een vrouwe, of godin.
Heilige karitate is uw min,
En mijne: liefde voor een kreatuur.
Daarom vertelde ik u mijn avontuur
Als mijn gezworen broeder en koezijn.
Maar stel, uw liefde is ouder dan de mijn,
Gij weet toch wel wat de oude klerk getuigt:
“Wat wet is dat waarvoor een minnaar buigt?”
Liefde is een hooger wet, mijn kop er af,
Dan immer koning stervelingen gaf.
En wordt niet daaglijks de ingestelde wet
In iedren staat om liefde op zij gezet?
Wie lief heeft kan niet anders, spijt zijn kop.
Hij kan 't niet vliên, al stond de dood er op,
Hetzij ze maagd of weduw is of vrouw.
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'k Zie ook niet in hoe 't ooit gebeuren zou
315 Dat ze u haar gunst betoondë of aan mij1).
Gij weet het zelve wel dat we allebei
Gedoemd zijn om te blijven in prisoen
Voor eeuwig, zonder hopë op rantsoen.
Wij twisten als de honden om het been:
320 Zij vochten heel den dag en 't won er geen.
Een valk, terwijl zij gromden om den buit,
Vloog toe, en stal hun 't been weg voor den snuit.
En daarom geldt aan 's konings hof de leus
“Ieder voor zich”, daar 'n is geen andre keus.
325 Min zoo u lust, ikzelve min en zal
Voor eeuwig minnen. Broederlief, dat 's al.
Wij moeten 't harden in dit kerkerkot,
En grijpen wat elk toerolt van het lot.’
Groot was de strijd en lang tusschen hen beiden,
330 Had ik maar tijd te zeggen wat ze zeiden.
Ter zakë echter. Het gebeurde dan, Om het zoo kort te maken als ik kan Een waardig hertog, hiet Perotheüs,
Een boezemvriend van hertog Theseüs
335 Sedert de dagen dat ze kinder waren,
Kwam naar Athenen op bezoek gevaren
Om met zijn vriend te spelen als hij plag,
Want geen en leefde er dien hij liever zag.
En Theseüs hield even veel van hem.
340 Hun vriendschap, staat geschreven, had zoo'n klem
Dat toen d'een stierf, 't is waar wat ik vertelle,
Dë ander hem ging zoeken in der helle.
Maar die historie laat ik liever schiete'.
Hertog Perotheüs hield van Arcite,
345 En had in Thebe 'm jaren lang gekend.
Op zijn verzoek en bedë is in 't end
Arcite, zonder het geringst rantsoen,
Door Theseüs verlost uit zijn prisoen,

1) Bij Boccaccio blijft Emilia niet onkundig van hun liefde. Als Arcita, na zijn vrijlating,
heenrijdt, staat zij op een balkon en ziet hem met droefheid scheiden.

Onze Eeuw. Jaargang 16

18
Met vrijheid om te gaan waar 't hem gevall',
350 Met dit beding dat ik u zeggen zal.
Dit was 't beding - 't is gauw genoeg gezeid Door Theseüs Arcite opgeleid:
Zoo het geviel dat immer van zijn leven
Arcite werd gevonden, om het even
355 Wanneer of waar, 's nachts, 's daags, in welk gebied
Van Theseüs, en wierd gepakt, hij liet
Het hoofd er onder 't slagzwaard van den beul.
Daar 'n was geen ander middel op noch heul,
Dan heen te gaan en huiswaart zich te spoede'.
360 Zijn hals staat op het spel; dat hij zich hoede.
Wie is er die Arcite's leed beseft?
Het is hem of de dood hem 't harte treft.
Hij weent, hij schreit, hij jammert, droef te moe,
En leit het heimlijk op zijn leven toe.
365 Hij zeide: ‘wee den dag toen 'k werd geboren.
Nu valt gevanknis harder dan tevoren.
Nu rest me dat voor eeuwig ik verduur
Niet brand van vagevuur maar hellevuur.
Had ik Perotheüs maar niet gekend,
370 Dan zou ik in gevanknis zonder end
Door Theseüs in boei gehouden zijn.
Dan leefde ik nu in vreugde en niet in pijn.
't Gezicht alleen van haar die ik zal dienen,
Ofschoon ik nooit haar jonst en mag verdienen,
375 Hadde volstaan voor wat ik wenschen kon.
O, sprak hij, lieve neve Palamon,
Uw is de zegë in dit avontuur,
Uw het geluk binnen den kerkermuur
Te blijven. Kerker zei ik? Paradijs!
380 Fortuin werpt met haar teerling u den prijs,
't Gezicht van haar, en mij haar afzijn toe.
Want wie toch weet, sinds ze u nabij is, hoe,
Kloek ridder als ge zijt en man van eere,
Het ongestadig lot zich te uwaart keere
385 En eenmaal u met die ge wenscht vergaar?
Maar ik, een balling, aller jonste baar,
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En in zoo groot een wanhoop, dat geen vuur,
Water, noch lucht, noch aard, noch kreatuur
Uit al die vier geschapen, mij in dezen
Tot hulpë of vertroosting konde wezen,
Ik heb te sterve' in wanhoop en in druk;
Vaarwel, mijn lust, mijn leven, mijn geluk!
Helaas, wat wordt door mensche' al kwaad gezeid
Van de fortuin of Gods voorzienigheid,
Die 't vaak in veler wijs voor hen beschikken
Veel beter dan zij 't zelve konden wikken.
d' Een uit een wensch om rijkdom die, verhoord,
Oorzaak van ziekte wordt of van zijn moord;
Een ander dat zijn kerker zich ontsloot,
En wordt door knechts in eigen huis gedood.
Oneindig zijn de rampen in dit stuk.
Onwetend bidden wij om ongeluk.
't Gaat ons als hem die dronke' is als een muis.
Een dronken man weet wel hij heeft een huis,
Maar hij weet niet den weg recht er op aan,
En voor een dronken man is 't glibbrig gaan.
Wij gaan door deze wereld als die man.
Want ieder zoekt geluk zoo hard hij kan,
Maar gaat gewoonlijk den verkeerden weg.
Wij allen hebben grond om wat ik zeg
Te zeggen, ik vooral, die leefde in waan
Dat, eenmaal mijn gevangenis ontgaan,
Ik niet dan vreugde vinden zou, terwijl
Ik nu me zie verbannen van mijn heil.
Nu 'k u niet zien kan heeft mijn leven uit,
Emilia! Daar wast voor mij geen kruid.’
Maar andrerzijds, toen Palamon vernam
Hoe dat Arcitë uit der hacht ontkwam,
Kloeg hij zoo luide dat door heel 't belfoort
De weergalm van zijn huilen werd gehoord.
De voetboei zelfs die hij te sleepen had
Was van zijn bittre, zoute tranen nat.
‘Helaas’, zoo sprak hij, ‘mijn koezijn Arcite,
Gij moogt de vrucht van onzen strijd geniete',
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425 Gij loopt nu vrij door Thebe rond, God weet,
En kreunt u niet of luttel om mijn leed.
Gij kunt, want gij zijt wijs en zijt een man,
Van onze maagschap zaamlen heel den ban,
En oorlog maken tegen deze veste,
430 Tot, door geluk of vergelijk, ten leste
Gij tot uw dame en vrouwe haar gewin
Die ik ten koste van mijn leven min.
Want naar de mate der waarschijnlijkheid,
Sinds gij daarbuite' op vrije voeten zijt
435 En kunt als heer gebieden, hebt gij mooi
Dingen met mij die sterf in deze kooi.
Mij rest voor 't leven niets dan droef gehuil
Om al het wee dat in een kerker schuil
En om de pijn waarmee mij liefde port,
440 Waardoor mijn marteling verdubbeld wordt’.
Met laaidë in zijn borst het vuur van nijd
Omhoog, en greep met zulk een grimmigheid
Om 't hart hem, dat geen bosboom bleeker was
Om aan te zien, noch doode, koudë asch.
445
Toen sprak hij: ‘Wreede Goden, die dit oord
Stiert in de banden van uw eeuwig woord
En in de diamanten tafel grift
Uw hoog gebod en nooit herroepen gift,
Wat is de menschheid meer aan u verplicht
450 Dan 't schaap u is dat in de kooie ligt?
De mensch wordt afgemaakt net als het vee,
Leeft als het beest gevangen, en wordt mee
Gekweld van ziekte en grooten tegenspoed,
Dien hij onschuldig vaak verduren moet.
455 Is er bestier in die voorwetendheid
Die wil dat schuldeloos dë onschuld lijdt
En dit is nog verscherping van mijn pijn,
Dat menschen aan den plicht gebonden zijn
Hun lusten in te toomen, God ten zoen,
460 Terwijl een beest zijn tochten mag voldoen.
En gaat een beest dood, uit is 't met zijn plagen,
Maar de gestorven mensch moet schreie' en klagen
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Al was hij hier met zorg en leed belaan.
Dat kan hem staan te wachten zonder waan.
't Waarom mag godgeleerden zijn bekend.
Ik weet alleen, deze aarde is vol ellend.
'k Zie een serpent, een dief, waarvan ik weet
Dat hij aan menig bravë onrecht deed,
Waar hij maar wil op vrije voeten gaan,
En ach, gevangenschap is mijn bestaan.
Zoo wil 't Saturnus en ook Juno, die
Het bloed van Thebe, uit woede en jaloezie,
Bijna vernield heeft, met zijn wijde wallen.
Aan de andre zij komt Venus me overvallen
Met jaloezie en vrees voor hem, Arcite’.
Nu laat ik Palamon een pooze schiete'
En stil in zijn gevangenis verduren
En zeg u van Arcite's avonturen.
De zomer gaat, en in de lange nachten
Verdubbelt nog de pijn waar beide in smachten,
Gevangenë en minnaar evenzeer.
Wie van die twee lijdt minder, wie lijdt meer?
Want om het kort te zeggen, Palamoen
Is eeuwiglijk veroordeeld tot prisoen
Om dood te gaan geketend en geboeid.
Arcite's leven is er mee gemoeid
Indien hij, balling 's lands, er weder kwame.
Nooit van zijn leven ziet hij meer zijn dame.
Iedere minnaar zij in dezen rechter:
Gaat het Arcite of Palamone slechter?
d' Een kan zijn dame aanschouwen dag na dag,
Maar slechts van uit den kerker waar hij lag,
Wijl de ander rijdt of gaat waar 't hem geval
Maar nimmermeer zijn dame aanschouwen zal.
Laat elk die kan en wil het vonnis vellen.
Ik ga, zooals 'k begon, verder vertellen.

Explicit prima Pars.
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Sequitur pars secunda.
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Arcite kwam in Thebe, en nooit een dag
Waarop hij 't niet bestierf en zeide ‘ach’,
Omdat hij nimmermeer zijn dame en ziet.
Maar om het kort te maken, zulk verdriet
Leed en lijdt nimmermeer een kreatuur,
Nu noch hierna, zoolang de wereld duur.
Hij vindt geen slaap, noch lust in drank en maal,
En werd zoo droog en mager als een paal,
En gruwlijk staarden de ooge' uit holle kasse'.
Vaal was zijn kleur, en bleek als doove assche,
En eenzaam was hij, altijd door alleen,
En vult den nacht met weeklag en geween.
En hoorde hij gezang of spel van snaren,
Dan viel zijn tranenvloed niet te bedaren.
Zijn geesten waren zoo gedrukt en zwak
En zoo veranderd dat, wanneer hij sprak,
Geen die hem hoorde spraak herkende of stem.
Om heel zijn doen hielden de menschen hem
Niet voor een lijder aan de minnekwalen
Van Hereos1), maar een die liep te malen
Door gisting van het vocht melancholie
In 't voorhoofd, in de cel der fantasie.
Om kort te gaan, 't was alles hot en haar
In 't binnenst en in 't uiterlijk gebaar
Van hem, dien droeven minnaar, heer Arcite.
Wat zoo 'k u heel den dag niet hooren liete
Dan van zijn leed? Toen hij een jaar of twee
Dit wreed torment verduurd had en dit wee
In Thebe2), in zijn landschap, als ik zeide,

1) Eros.
2) Boccaccio laat hem slechts een jaar in Thebe blijven. Hij vindt er geen rust en zwerft naar
Korinthe, Mycenae, waar hij in Menelaus' dienst treedt, en vandaar naar Aegina, waar hij,
in dienst van Koning Peleus, dichter bij Emilia

Onze Eeuw. Jaargang 16

23

530

535

540

545

550

Geviel het, toen hij zich te slapen leide
Eens op een nacht, dat de gewiekte God
Mercurie hem kwam troosten in zijn lot.
Hij droeg zijn slaaproe recht op in der hand,
Een hoed op 't blonde haar. In zulk gewand Des nam Arcite goom1) - was hij gekleed
Als toen die Godheid Argus2) slapen deed.
Hij zeide: ‘Naai Athene moet ge keeren.
Daar zult ge van uw wee het einde leeren’.
Met sprong Arcitë uit den slaap en zei:
‘Nu zweer 'k, bijloo, hoe zwaar 'k er ook om lij',
Om regelrecht te varen naar Athenen.
'k En zal me uit vreeze voor den dood niet spenen
Van haar gezicht die ik bemin en dien.
Mij 'n roekt3) geen dood zoolang ik haar kan zien’4).
En met dat woord greep hij een spiegelglas,
En zag dat zijn koeleur veranderd was.
Hij 'n zag er zijn gezicht niet langer in.
Op de eigen oogwenk schoot hem in den zin
Dat, sedert zijn gelaat zoo was ontsteld
Door ziekte waar hij lang mee was gekweld,
Hij licht, met zich voor 'n schooier uit te geven,
Voortaan te Athene onbekend kon leven,
En toch zijn dame zien van dag tot dag.
Zijn rijk gewaad verwisselt hij op slag
Voor de arme plunje van een handwerksman,
En met alleen een knape tot gespan
Die alles van zijn meesters liefde weet
En even arm als dezë is gekleed,

1) Dat nam A. waar.
2) De honderdoogige Argus dien Mercurins in slaap bracht voor hij hem doodde (Ovidius,
Metam. I 714).
3) Ik geef niet om.
4) Het droomgezicht van Mercurius komt bij Boccaccio niet voor. Schippers uit Athene vertellen
Arcita dat Agate, die bij het verdrag tusschen Theseus en Ipolita, vóór hun huwelijk gesloten,
Emilia als echtgenoot was toegedacht, gestorven is; op dat nieuws wordt het verlangen Emilia
weer te zien hem te sterk, en hij trekt naar Athene.
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555 Slaat hij den naasten weg in naar Athenen.
Daar aan de poort van het paleis verschenen
Op zek'ren dag, biedt hij zijn diensten an
Voor wat men wou, sjorder of sjouwerman.
Maar kortheidshalve zeg 'k hiervan niet meer
560 Dan dat hij dienst nam bij een kamerheer,
Die van 't gevolg van Emelië was.
De man had menschenkennis, die hem ras
Het hart van iedren dienaar hielp doorvorschen.
Houthakken kon Arcite en water torsen,
565 Want hij was jong, en struisch van lichaam ook,
En daarbij was hij sterk, en zwaar van knook.
Geen werk zoo moeizaam dat hij niet en dee'.
In dezen dienst was hij een jaar of twee
Page van schoonë Emelië's state,
570 En zeide dat hij heette Philostrate1).
Niet half zoo zeer gezien bij alle liede'
Was er een tweede aan 't hof, van de meisniede2).
Hij was zoo heusch van zeden dat het hof
Uit eenen mond getuigde van zijn lof.
575 Ze zeiden, 't waar een vrome liefdedaad,
Zoo Theseüs hem hief tot hooger staat
En hem in eenig ambt van eere stelde,
Waarin zijn deugd te beter konde gelde'.
't En leed niet lang of om het goed verhaal
580 Dat ging van zijn gedrag en heusche taal
Werd hij verbonde' aan de eigen personage
Van Hertog Theseüs als kamerpage.
Die gaf hem geld naar de eischen van zijn stand.
En ook ontving hij uit zijn eigen land
585 Van jaar tot jaar zijn rente in alle stilt.
Maar 't werd niet dom en roekeloos verspild,
Dat niemand vroeg: waar haalt hij 't geld vandaan?

1) Bij Boccaccio noemt hij zich Penteo. Filostrato is de naam van een ander episch gedicht van
Boccaccio, waarnaar Chaucer zijn Troilus and Criseyde bewerkte. Shakespeare heeft den
naam aan Theseus' Master of the Revels geschonken.
2) het dienstpersoneel.
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En drie jaar lang leidde hij dit bestaan,
En droeg zich zoo in oorlog en in vrede,
Dat Theseüs hem lief had als geen tweede.
'k Wil nu Arcitë in deze weelde laten
En over Palamon een weinig praten.
In donker, in een grouwlijk, sterk gevang,
Zat Palamon al zeven jaren lang,
Verpijnd van weedom en van ongeluk.
Wie voelt er dubbel 't wicht van leed en druk
Dan Palamon? Zoo heftig prangt hem minne
Dat hij van smarte raast, beroofd van zinne,
En daarbij komt dat hij gevangen leit,
Niet voor een jaar, maar in der eeuwigheid.
Wie kan er van zijn martelie1) bedied2)
In Dietsche rijmen doen? Ik kan het niet.
Ik ga ze des zoo gauw ik kan voorbij.
't Geviel in 't zevenst jaar, een nacht in Mei,
Den derden vind je in de oude boeken staan
Waar heel 't verhaal precieser wordt gedaan,
't Zij toeval 't wou of noodlot het beval3),
Waardoor wat wezen moet ook wezen zal,
Dat Palamon, niet lang na middernacht,
Met hulpe van een vriend brak uit der hacht,
En vlood de stad zoo hard hij maar kon gaan.
Hij had zijn kerkerwaarder toef gedaan4)
Met een klareit van zeekren wijn, waarmee
Hij zwijmelkruid en opium mengen dee,
De fijnste uit Thebe, en hoe men hem ook porde,
De wachter sliep, hij 'n kon niet wakker worde'.
En Palamon die vlucht zoo hard hij mag.
De nacht was kort en dichtebij de dag,

1) martelaarschap.
2) verhaal.
3) Bij Boccaccio wordt Palemone's vlucht beter gemotiveerd dan met toeval of noodlot. Zijn
dienaar Panfilo, niet Palemone zelf, beluistert Arcita's minneklacht in het struweel (vv. 1543
sqq), en verraadt aan zijn meester de aanwezigheid van zijn medeminnaar aan het hof. Dan
beraamt hij de vlucht, om met Arcita om Emilia te kampen.
4) getracteerd.
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Zoodat hij noodgedrongen had te duiken
620 Bezij den weg, onder een boschje struiken,
Waarheen hij sloop met schoorvoetende schreên.
Om kort te gaan, wat hem het beste scheen
Was zich den dag in 't boschje te versteken
En als de nacht weer inviel op te breken
625 Naar Thebe en hulp te vragen van zijn vrinden,
Dat hij met Theseüs het aan kon binden
En, zoo hij 't leven nog waardeeren zou,
Zich Emelië winnen mocht tot vrouw.
Daarop alleen kwam al zijn denken neer.
630
En nu vertel ik van Arcite weer,
Die luttel wist hoe na zijn zorg hem zat,
Totdat Fortuin hem in haar strikken had.
De rappe leeuwrik, dageraads heraut,
Groet met heur zang den morgen als hij grauwt.
635 En vuurge Phebus rijst zoo klaar in zicht
Dat heel het Oosten oplacht van het licht,
En droogt met stroom van warmte op alle toppen
d' Aan 't loover biggelende zilverdroppen.
Arcite, aan 's vorsten hove in hooge eer
640 Bij Theseüs als opperkamerheer,
Is opgestaan en ziet den blijden dag.
En dat hij Mei zijn hulde brengen mag,
Gedachtig aan het doel van zijn begeert,
Drijft hij 't als vuur bewegelijke peerd
645 De velden in om spelemeien, veer
Buiten het hof, al waar 't een mijl of meer.
En 't bosch waar Palamon was schuil gegaan,
Daar stevent hij bij toeval recht op aan,
Van zins er loover voor een krans te garen
650 Van kamperfoelie maar of meidoornblaren.
En luid zong hij der schoone zon temoet:
‘Mei, met uw bloemen en uw groen, gegroet
En welgekomen, schoone, frissche Mei,
Ik hoop dat gij wat groen bewaart voor mij.’
655 En afgestegen, opgeruimd van zin,
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Stoof hij met ongeduld die hage1 in
En wandelt op en neder langs het pad,
Juist waar zich Palamon verscholen had
In het struweel, dat niemand hem ontwaarde,
Als dien de vreeze voor den dood vervaarde.
't Valt hem niet in dat dit Arcitë is,
God weet, het gaat hem deerlijk uit de gis.
Maar waar is 't woord en vele jaren oud:
‘Het veld heeft oogen, ooren heeft het woud.’
't Is deugd zich te bezitte' in lijdzaamheid,
Want telkens tref je dien je liefst vermijdt.
Arcite heeft geen vermoeden van zijn maat,
Die zoo nabij kan hooren wat hij praat.
Want in der hage zit hij nu heel stil.
Arcite wandelt omme waar hij wil
En lustig zingt hij zijn rondeel ten eind,
Totdat hij plots gaat mijmeren en kwijnt
Als minnaars doen, in vreemde vlaag op vlaag:
Eerst hoog in top, dan in de doorns omlaag,
Nu op, dan neer, als de emmer in een wel.
Net als de Vrijdag, wat ik je vertel,
Zoo zonneschijn, zoo regen dat het giet.
Bewolkt ook zóó grillige Venus niet
De harten van haar volk? Net als haar dag
Vol luimen is, zoo zwenkt ze slag op slag.
Want zelden slacht de Vrijdag de andere dagen.
Arcite dan verviel van zinge' in klagen,
En zonder meer zette hij zich in 't gras
En wenschte dat hij nooit geboren was:
‘Hoe lange, Juno, wreede die ge zijt,
Bezoekt ge Thebes veste nog met strijd?
Helaas, nu is tot smaad en hoon gebracht
Cadme en Amphions koninklijk geslacht,
Cadmus, wien Thebe als bouwheer is verplicht,
Daar hij het eerst de veste heeft gesticht
En er het eerst de koningskroon ontving.

1

bosch.
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Ik ben van zijn geslacht, nakomeling
In rechte lijn, uit koningsbloed geboren.
Maar 'k heb mijn vrijheid en mijn eer verloren
En moet den vijand dien 'k ten doode haat
Dienen als knape in armelijken staat.
En nog weet Juno wreeder mij te schennen,
Want 'k durf mijn eigen naam niet te bekennen.
Ik, die Arcite heette in vroeger tijd,
Heet Philostrate nu, niet waard een mijt.
Helaas! gij felle Mars, helaas Juno!
Uw wraakzucht woedde in ons geslachte zoo,
Dat ik slechts leef en keitief Palamoen,
Dien Theseüs nog martelt in prisoen.
Maar dit 's niet al, 't is om mijn dood gedaan,
Want Liefde's vuurschicht kwam zoo brandend aan,
Recht door mijn trouwe hart dat kommer klemt,
Dat 'k weet, ik kreeg mijn doodsuur vóor mijn hemd.
Gij moordt me met uw ooge', Emilia,
Gij zijt dë oorzaak dat ik sterven ga.
Om al het overschot van mijn verdriet
En geef ik nog een doove netel niet,
Indien ik u maar vergenoegen mag.’
En met dat woord bezweem Arcite en lag
Daar langen tijd. En echter1) schrok hij wakker.
Een ijzig zwaard had Palamon zijn makker
Zich plotseling door 't harte voelen snijden,
Hij beeft van woede en kan 't niet langer lijden.
Hij heeft Arcite's klachte nauw gehoord,
Of stuift, ontzind, bleek als een doode, voort
Het dichte loof der struiken uit, en zeit:
‘Arcite, valsch verrader die ge zijt,
Nu héb ik u, die zoo mijn dame mint
Van wie mijn wee en al mijn pijn begint,
En zijt mijn bloed, ja broeder, door dien eed
Waaraan 'k u eer al maande, als ge weet,
En hebt hier Hertog Theseüs misleid,

1) daarna.
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En noemt uzelven el1) dan die ge zijt.
Als ik niet val, zijt gij 't die hier zal sterven.
Ge 'n zult om mijn Emilia niet werven.
Ik zal alléén haar minnen, el niemand,
Want ik ben Palamon, uw doodsvijand.
En schoon ik hier zonder een wapen sta,
Zóó uit der hacht ontsnapt door Gods gena,
Toch zweer ik u, uw laatstë ure slaat,
Tenzij gij Emelië varen laat.
Kies wat ge wilt, ontkomen zult ge niet’.
Het was met spijtig harte dat Arciet
Hem kende en hoorde spreken. En hij ving,
Woest als een leeuw, en met getrokken kling,
Te spreken aan: ‘Bij God die boven hoort,
Waart ge niet ziek, had liefde u niet verdoord2),
En hadt ge hier een wapen tot uw weer,
'k En liet u uit dit bosch niet heengaan, eer
Gij zoudt verslagen liggen door mijn hand.
Ik lach wat om dë eeden en den band
Dien ge zoudt hebben aangegaan met mij.
Dwaas die ge zijt! De liefde is immers vrij.
Ik wil haar minnen spijt uw boost geweld.
Maar daar ge een vroom en edel ridder geldt,
En over haar met wapens wilt beslissen,
Mijn woord van eer, 'k zal morgen u niet missen,
Maar, buiten medeweten van een aer,
Hier u weer vinden als een goed riddaar.
En wapenrusting breng ik mee voor bei,
Kies zelf de beste, en laat de slechtste mij.
Eten en drank breng ik vanavond met,
Genoeg voor u, en kleeden voor uw bed.
En mocht het zijn dat ge mijn dame wont
En mij versloegt in 't bosch, op dezen grond,
Dan moogt ge uw dame hebben mijnentwegen.’
Palamons antwoord was: ‘'k Ben er niet tegen’.
Zoo gingen zij vaneen tot d'andren dag,

1) anders.
2) verdwaasd.
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Waar beider trouw en eerewoord aan lag.
O Cupide, aller menschenliefde baar,
O heerschzucht, die geen deel gunt aan een aer,
Waar is het woord dat liefde noch gezag
Een deelgenoot, dan noode, lijden mag.
Arcite en Palamon ervaren dat.
Arciet reed zonder sparen naar de stad
En zocht des morgens, eer het daglicht scheen,
Al heimelijk twee rustingen bijeen,
Beide van goede makelij, de rechte
Om 't tweegevecht in 't veld er mee te slechte'.
Hij stijgt te paard en rijdt, al moeder-een,
Met al die rusting vóór op 't zadel, heen.
Te vaster tijd en plaats, in 't boschje daar,
Vinden Arciet en Palamon elkaar.
Toen kwam en ging de kleur op hun gelaat.
Net als in 't Thracisch land de jager staat
En loert bij 'n bres in 't loover, met een speer,
Op wat er wordt gejaagd, een leeuw of beer,
En hoort hem waar hij aanrent door het woud
En rennend 't loover afrukt met het hout,
En denkt, daar ginder komt mijn doodsvijand,
't Gaat vast, ik zelf of hij moet hier aan kant,
Want dood ik niet, hier bij de bres, het beest,
Dan ben ik zelf, wacharm1), er om geweest;
Zoo kwamen zij, verbleekend, naar elkaar,
Tot elk de trekken kende van den aer.
Daar 'n was geen goedendag, ze 'n groetten niet.
Maar rechtevoort, zonder een woord of iet,
Hielp elk den ander in zijn harrenas,
Of hij zijn eigen lieve broeder was.
Dan zoeken ze, met scherpe, sterke speren,
Een wonder langen tijd elkaar te deren.
Wie ze had kunnen zien die had gezegd
Dat Palamon een leeuw was in 't gevecht,
En dat Arcite een wreede tijger leek.

1) wee mij.
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800 Ze gave' als wilde zwijnen steek op steek,
Wier woede ze om den bek wit schuimen doet.
Tot aan den enkel vochten ze in hun bloed.
Ik laat ze aldus zich met elkander meten,
En doe u voort van Theseüs iets weten.
805
Het Noodlot, macht die alles dings gewoudt1),
Die al wat God eerst in zijn voorzicht schouwt,
In deze wereld uitvoert, wijd en zijd,
Zoo sterk is het, dat schoon de wereld zeit:
Dit of dat kan niet zijn, bij hoog en laag,
810 Toch zal 't gevallen, 't één of andren daag,
Wat niet opnieuw gevalt in duizend jaar.
Want zeker, onze lusten altegaêr,
't Zij lust in vrede of oorlog, liefde, haat,
Het is het oog omhoog waar 't al aan staat.
815 Dit zeggend doel ik op held Theseüs,
Die om te jagen zoo verlangend is,
En 't groote hert in Mei het liefste jaagt,
Dat er geen dag hem in zijn bedde daagt
Of hij staat ál gereed om uit te rijden
820 Met hoorn en honde' en heeren aan zijn zijde.
Want in het weispel heeft hij zulk een vreugd,
Dat het is al zijn joyë en geneugt
Om zelf het eerst het groote hert te vane2),
Want na God Mars dient Theseüs Diane.
825
Klaar was de dag, als 'k heden eer al zei,
En Hertog Theseüs, joyeus en blij,
Met zijn Ipolita de schoone vrouwe,
En Emelië in groene keerle3) en bouwe4),
Reden ter jacht, een koninklijke schaar.
830 Op een warande, niet heel ver vandaar,
Waarin een hert zich school, had hij verstaan,
Reed Hertog Theseüs recht toe recht aan.
En te eenen beemde rijdt hij zonder sparen,
Want daarheen placht het hart ter vlucht te varen,

1)
2)
3)
4)

over alles heerscht.
vangen.
mantel.
rok.

Onze Eeuw. Jaargang 16

32
835 Dan door een beek, en zoo al verder voort.
De Hertog dacht, met honden van het soort
Waarmee hij gaarne joeg, een keer of twee
Het op te jage', en komende in die stee
'n Staart hij nauw onder de zonne, of daar
840 Wordt hij Arcite en Palamon gewaar1),
Die als twee woedende evers gaan te keer.
De blanke zwaarden gingen op en neer
Zoo gruwelijk, dat bij de minste houw
Het scheen of die een eike vellen zou,
845 Maar wie zij ware' en wist de Hertog niet.
Hij geeft zijn paard de sporen dat het schiet
Met éénen sprong in 't midden van die twee,
En trekt zijn zwaard en roept hun toe: ‘Nemmee!2)
Of anders is het om uw hoofd gedaan.
850 Bij grooten Mars, daar zal de dood op staan
Zoo één van u nog sloeg daar ik het zag.
Maar zegt me wie ge zijt, van wat voor slag,
Die zoo vermetel bent om hier te vechten,
Waar geen heraut over den kamp kan rechten,
855 Als vocht ge voor den koning in het krijt?’
Palamon sprak het eerste, en hij zeit:
‘Sire, 't is weinig wat ik zeggen zal,
Beiden verdienen wij den dood, dat 's al.
Keitieven3) zijn we, diep in 't ongeluk.
860 Het leven werd ons al te zwaar een juk.
Heer, die als wettig rechter vonnis strijkt,
Zie dat de straf niet voor genade en wijkt,
Maar dood mij eerst uit heilig medelij,
Maar dood mijn makker ook zoowel als mij,
865 Of dood hem eerst, want schoon ge 't luttel gist,
Dit is uw doodsvijand, Arcitë is 't,
Dien ge uit uw land verbandë op zijn hoofd.
Den dood verdient hij dien ge hem hebt beloofd.
Want dit is hij die tot uw poorte kwam

1) Bij Boccaccio is het Emilia die het eerst de vechtenden gewaar wordt.
2) Niet meer.
3) ongelukkigen.
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870 En zeide: Philostrate was zijn naam.
Zoo vulde hij den kap u menig jaar,
En werd in 't eind uw eerste hofdienaar.
En dit is hij die Emelië mint.
Want nu mijn dag gekomen is, en bindt
875 Niets meer het hart me toe, en ik beken
Dat ik die Palamon, die droeve, ben,
Die snood uw kerker brak en 't vrije wan.
Ik ben uw doodsvijand, ik ben de man
Die zoo voor Emelië brandt, de klare,
880 Dat ik wil sterven, hier, wijl ze op me stare.
Ik vraag mijn dood en dat gij 't vonnis wijs.
Maar dood mijn makker op dezelfde wijs,
Want sterven is ons beider schuldig loon.’
De vrome hertog sprak op dezen toon
885 Ten antwoord: ‘Lang beraad is niet van noode,
Uw eigen mond veroordeelt u ten doode
Door die bekentenis. Ik ben getuige,
Geen geeselkoord hoeft dezen te overtuige',
Bij Mars, den rooden God, gij zult ter dood.’
890
De koningin, als 't vrouwen doen, vergoot
Een vloed van trane', en Emelië schreide,
En alle dames die haar begeleidde'.
Groot jammer was het, dachten ze altezaam,
Dat ooit zoo'n misval te gebeuren kwaam.
895 Want eed'le heeren waren 't, hoog van staat,
En al om liefde's wille was hun haat.
Zij zagen 't bloed dat liep uit de open wonde',
En riepen allen, als uit eenen monde:
‘Laat ons, arm vrouwvolk, heer, gena geschien!’
900 En vielen neder op heur bare knien
Om hem den voet te kussen waar hij stond,
Tot hij in 't einde zijn gemoed ontbond,
Want zaan1) dringt medelij in 't edel hert2).
En schoon hij eerst doortrild van toren werd,

1) spoedig.
2) De voorspraak der vrouwen is Chaucers vondst. In de Teseide schenkt de hertog de minnaars
vergiffenis zoodra zij alles hebben opgebiecht.
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905 Begon hij te overwege' in korter stonde
Hun beider zonde en de oorzaak van hun zonde.
En al beteeg hij in zijn toorn hen bei,
In zijn verstand sprak hij ze beide vrij.
Als dus: Hij zag wel in, dat ieder man
910 Zich zelf in liefde helpt zooveel hij kan,
En zoekt zich uit den kerker te bevrijden.
En ook, zijn hart gevoelde medelijden
Met vrouwen, want die weenen al maar door.
Hij hield zich in zijn edel herte voor
915 En zeide zachte tot zich zelven: Fij
Die heer, die niet en weet van medelij,
Maar die een leeuw is, beide in woord en daên,
Tegen den boeteling van vrees bevaan1),
Zoo goed als tege' 'n trotsaard die hem tart,
920 En in het eens begonnen kwaad volhardt!
Die heerë is wel pover van bescheid2)
Die zoo'n geval niet van het aer en scheidt,
Maar trots en deemoed weegt naar één gewicht.
En weldra, toen zijn toren was gezwicht,
925 Hief hij zijn blijde blikken van den grond
En sprak dit eigen woord daar 't elk verstond:
‘De God der Liefde, benedicite!
Zoo machtig en zoo groot zijn er niet twee.
Wat hindernis waar niet zijn macht mee spot?
930 Zijn wonderen verklaren hem een God.
Want hij kan maken al op zijn manier
Van ieder harte al wat zijn gril verzier3).
Want ziet, Arcite hier en Palamoen,
Die beide 't vrije wonne' uit mijn prisoen,
935 En konden leve' als prinse' in eigen land,
En weten dat ik ben hun doodsvijand,
En slechts bij mijn genade leven mogen,
Toch hebben bei zich hier, met open oogen,
Door liefde laten voeren in den dood.
940 Ziet nu, was immer razernij zoo groot?

1) bevangen.
2) verstand.
3) verzin.
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Wie waar zoo dwaas, zoo liefde 't hem niet deed?
Ziet nu, bij God dien ik daarboven weet,
Ziet hoe ze bloên! is zulk een tooi niet schoon?
Zoo geeft hun heer, de God der Liefde, loon,
Zoo heeft hij dezen voor hun dienst betaald.
Toch wanen zij dat geen in wijsheid haalt
Bij hen die liefde dienen, wat gevalle.
Maar dit is nog de beste grap van alle
Dat haar voor wie ze deze potsen spelen
Hun liefde net zoo veel als mij kan schelen.
Zij 'n weet niet meer van al dit heet gedoe,
Bij God, dan haas of koekkoek weten hoe!
Maar alles moet men proeven, heet en koud.
Een man moet eenmaal dwaas zijn, jong of oud.
Ik weet het aan mij zelven lang geleên,
Want in mijn dagen was ik ook zoo een.
En daarom, wijl ik weet van liefde's pijn,
En weet wat kwelling 't voor een man kan zijn,
Als die vaak zelve liep in liefde's val,
Vergeef ik u dit misdrijf gansch en al,
Ter bee van haar die 'k om u knielen zie
En van mijn lieve zuster Emelie.
En beiden zult ge op staanden voet me zweren
Dat gij mijn landen nimmermeer zult deren,
Noch oorlog met mij voeren dag noch nacht,
Maar vrienden mij zult wezen naar uw macht.
En ik vergeef u klaar wat ge misdeedt’.
Willig en rond zwoeren zij hem dien eed
En wilden als zijn man hem hulde doen.
Hij schonk hun bei genade en zeide toen:
‘Wat koningsbloed en rijkdom aanbelang,
Gold het prinses of koningin, uw rang
Maakt ieder uwer waardig, zonder waan1),
Haar mettertijd te trouwen; welverstaan,
Ik spreek hier voor mijn zuster Emelie,
Dë oorzaak van uw strijd en jalouzie.

1) twijfel.
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Gij weet, ze 'n kan er twee op eenen tijd
Niet trouwen, ook al vocht ge in eeuwigheid.
Een van u tweeën, of hij wil of niet,
Zal moeten gaan en pijpen op een riet1).
Anders gezeid, twee mans is één te veel,
Al kijkt ge nog zoo boos en ééns zoo scheel.
En daarom stel ik u in zulk een pleit
Dat ieder krijgt wat hem is opgeleid
Door Godes wil. En luister op wat wijze.
Wat ik hier voorstel zal uw vonnis wijze'.
Dit is het wat ik wil, om kort te gaan,
En geen en kom me met bezwaren aan,
Maar maakt u liever van de nood een deugd.
Ieder van u zoek waar hij wil geneugt
In vrijigheid, zonder rantsoen of hinder.
En over vijftig weken, geen dag minder,
Keer elk, van honderd ridders begeleid,
In volle wapenrusting, om in 't krijt
Te kampen om 't bezit van Emelië.
En ik belovë u, wat ook geschieë,
Bij d'eere van mijn ridderlijken eed,
Wie van u beiden ik den meester weet,
Dat is te zeggen, zij het u of hij,
Die met zijn honderd, waar ik net van zei,
Zijn tegenstander doodt of jaagt uit 't krijt,
Aan hem zei Emelië toegezeid
Als dien Fortuin zoo schoon een gunste jont.
Het krijt worde afgepaald op dezen grond.
En 'k zweer, zoo waar mij God genadig val,
Dat ik een eerlijk rechter wezen zal.
'k Laat d' uitslag in het ongewisse hangen
Tot een van u gedood zij of gevangen.
Zijt ge tevreen met wat ik heb bepaald,
Bekent het dan, en acht u wel betaald.
Dit is het einde dat uw lot beslis.’

1) ‘Zich troosten met een schraal genoegen’, een uitdrukking die te vergelijken is met ons ‘op
zijn duim fluiten’, waarvan Stoett, naar mij voorkomt, een minder juiste verklaring geeft.
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Wie ziet zoo blijde als Palamon nu is?
Wie springt er op van vreugd zoo niet Arcite?
Wie kan er zijn gehoor doen mee geniete'
1015 Vertellend van de vreugdë op dien stond
Toen Theseüs genade had gejond?
Neer op de knieën vielen jong en oud
En dankten hem van harte voor 't behoud
Der Thebers, en zij zelven allermeest.
1020 En dus, met goeder hope en blij van geest,
Nemen zij oorlof om naar huis te rijde',
Naar Thebe, met zijn oude walle' en wijde.

Explicit secunda Pars.
(Slot volgt.)
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De Van Beemsters
Geschiedenis eener Familie
Door Gerard van Eckeren.
Tweede Boek.
Heidenoord.
Eerste Hoofdstuk.1)
I.
Daar, waar de barre vlakte onder hooge lucht te steigeren gaat en de ruige heuvels
als de zich rekkende schoften van veel snelle dieren den horizon tegen ijlen... hier
en ginds ligt er wel zulk een sneller gebuiteld in een wit-gloeienden zandkuil met de
warrige struikepooten te spartelen tegen de licht-lucht - Waar op heete middagen de zon een schellen blinkrand ontsteekt aan de verre zee,
en de visscherszeilen vadzig trillen als van hitte bezwijmde kapellen boven den
grauwen landzoom - -

1) Bij Aleide, de Heveldingsche pastorsvrouw, hebben zich verschijnselen van een tuberculeuzen
aanleg geopenbaard, zoodat de dokter verandering van lucht heeft aanbevolen. - Toen dan
ook het beroep naar Heidenoord kwam, is de gelegenheid om van standplaats te verwisselen
door Ds. Arnout van Beemster met beide handen aangegrepen.
Dit tot recht verstand van de volgende bladzijden.
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Waar in de zachtere schemering van zomeravonden de luchten te verkleuren gaan
als de tinten op stervende insectenvleugels; in de vroege herfsten fel-oranje verbranden
achter de kool-zwart verspokende dennenbosschen... een verschrikking voor den
eenzamen voetganger, die in 't late uur - de starre oogen vol vrees - zijn weg gaat,
zijn omgeving bevolkend met kobolden en heksen, wegschietend op bezemstelen
tusschen de inktige staketsels - Daar, in het land van wat arme boeren en schamele visschers, verscholen in een
holte van 't land, waar bovenuit voor wie den heirweg van de stad volgde alleen het
spitse torentje zacht-glimmerend kwam opsteken - lag Heidenoord.
Langs den eenzamen ‘Eng’, welks witte huis zich achter linden verschool; aan
dorre strooken rulle hei voorbij; een paar kleine herbergen en een pension; bereikte
men de kom van 't dorp, een reeks van lage boerenhoeven achter bontblommige
tuintjes, een pleintje met het raadhuis en de school, en vreemd, als uit een andere
wereld, het burgemeestershuis, in modernen oud-hollandschen stijl opgetrokken van
een bloederige vleesch-roode steen, met een luifel boven de voordeur en onder de
ramen aan weerszijden een licht-groen geverfde Engelsche tuinbank.
Van het dorpsplein verslopen veel bochtige straatjes met hobbel-keien en
schrob-geultjes, langs wakkele muurtjes en donkere deeldiepten, waaruit paardenen koeienlucht scherp-rinschig dampen kwam, naar de bouwvelden en de hei.
Ten oosten van 't dorp, op een tien minuten afstand, waar de grintweg naar
Edershuizen langzaam klom, lag een dennenbosch. Op een uitspringenden zandklomp
stonden drie hooge, schrale masten, met in de toppen wat donkergroen naaldgepruik,
te wiegedeinen tegen de blauwene of grauwene luchtwijdheid. Van iedere plaats in
't dorp uit kon men die drie stammen zien; en er leefde onder de bevolking een
legende: de drie lange stammen waren drie zusters geweest, die, op een donkeren
avond van een bruiloft in Edershuizen terugkeerend, bij den heuvel geschrokken
waren van een vuuroogig spook, dat loerde tusschen de
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boschboomen. Ze waren toen tot stammen verstard.
Met een paar brokken ruïne, een kwartieruur meer naar de zeekust toe - historische
plek die men met de Watergeuzen verbond - vormden de ‘drie zusters’ de voornaamste
bezienswaardigheid van deze streek.

II.
De pastorie van Heidenoord had onder de predikanten van den omtrek een zekere
vermaardheid. Was er - wat op geregelde tijden, zij 't vaak dan met tusschenpoozen
van jaren, geschiedde - een Ringvergadering gehouden waarheen de dames hun
mannen hadden vergezeld, dan kon 't niet missen of bij 't naar huis rijden in de
witkappige hotskarren verbroeide zich bij sommigen een stille jaloezie, terwijl anderen
reeds weêr in gedachten het eigen gedoetje bestreelden, dat ginds in liefelijke
zonnigheid te wachten lag tusschen de velden.
‘'t Is een somber hol en 't ziet er uit als een klooster’, oordeelde de pastoorsche
van Aldemirsum zeer beslist tegenover wie er haar naar vroeg. Haar man was
consulent van Heidenoord geweest en zij kon het dus weten. ‘Als de gemeente niet
zoo arm, of liever de oude Hemelberg van De Eng niet zoo gierig was geweest, dan
zouden die van Heidenoord al lang een andere pastorie hebben....’
‘O maar dominee, 't is een ideáál huis; zoo romantisch! O, u zult eens zien! Ds.
Kalkmeier en zijn kinderen waren er zoo dol op, dat ze niet weg te krijijijgen zouden
geweest zijn. Maar eindelijk mòesten ze wel, de arme kinders, toen hun vader stierf.
't Scheelde maar weinig of ze hadden den goeden man in den tuin van 't lieve huis
begraven. Ach ja, ach ja, die bloedjes; 't speet me zóóóó dat ze weg moesten...’
Aldus het levendig mevrouwtje Witteveen van 't pension ‘Heizicht’ tot Arnout,
toen hij de gemeente en de pastorie was komen zien. Hij was de gast geweest van
den burgemeester, den president-kerkvoogd, en terwijl ze nog aan de koffie zaten
was ze binnengetrippeld; de vrouw
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van den burgemeester was haar intieme vriendin, en ze kòn niet nalaten om, nu ze
wist dat de beroepen dominee in 't dorp was, hem eens even héél hártelijk te komen
begroeten en te animeereu om toch vooràl, vooràl niet voor 't beroep te bedanken en
hen, arme Heidenoorders, aan hun lot over te laten. En vooral de lieve pastorie zou,
hoopte zij, er toe meêwerken dat...
Arnout, weêr in Heveldingen bij Aleid terug, had al hare gebaartjes nagebootst en
gepiept met het hooge, grille stemmetje: ‘O vooràl dominee, vooràl...’
Zittend in hun gezellig hoekje van de huiskamer, waar Aleid achter een
schemerlampje hem wachtte met thee, hadden ze er samen om gelachen en hij haar
van de pastorie verteld, waar de kinderen Kalkmeier zoo dol op bleken geweest, dat
ze niet weg te krijijijgen waren.
De pastorie van Heidenoord was een oud landhuis. De vroegere predikantswoning
had men ruim veertig jaar geleden wegens den verregaanden staat van bouwvalligheid
moeten afbreken; een nieuwe pastorie was er na een eindeloos geschrijf en gewrijf
met de commissie voor noodlijdende kerken... niet gekomen - tot de gemeente, de
lange vacatures moede, het aanbod van den, toen jongen, Hemelberg dankbaar had
aanvaard om, zij het tegen een vrij hooge huur, het vervallen Thuisbest als voorloopige
pastorie in gebruik te nemen. Er hadden gedurende een paar weken een timmerman
en een metselaar uit Edershuizen op en door het huis gedwaald, veel bier gedronken
en af en toe door wat gehamer en gebik nieuwsgierige snuitjes van dorpskinderen
voor 't roestig hek gelokt. Daarna was er eindelijk een beroep gedaan, gevolgd door
een intreê, en de toestand was door de jaren zoo gebleven; Ds. Rekker, een zonderling,
en daarna Ds. Kalkmeier waren er blijkbaar tevreden geweest.
Aleid daarentegen was, dien zonloozen, grauwen Novemberdag van 't jaar '96, de
eerste kennismaking een teleurstelling. - Wel had Arnout haar alles nauwkeurig
beschreven en haar romantische aard zich gretig vermeid in de kleurrijke beeldselen
met welke haar dadelijk werkzame
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geest het oude huis was gaan omdroomen - maar toen ze, uit het rijtuig gestapt dat
hen van Edershuizen hierheen gebracht had - dik ingebakerd Juutje op den arm stond in den verwaarloosden winterschen voortuin, met het lange schraal-bruine gras
tusschen de heesters en de van de laatste regens nog kleffige paden, en opzag naar
het licht oranje-geel gepleisterd huis, onregelmatig gebouwd en slechts half
opgetrokken; met de breede, lage bovenvensters als platgedrukt onder de groenig
verweerde daklijst, het vreemd uitspringend blinde muurstuk, dat wel een toren leek,
waarvan de kalk onder het klimop afbladderde, uitwasemend een smeuige vochtlucht,
- voelde zij opeens in zich den scherp-prikkelenden aandrang te gaan schreien. Zij
greep den arm van haar schoonmoeder, die met het nieuwe Heidenoordsche meisje
het huis in voorloopige orde had gebracht (zij zelve was, om zich niet te veel te
vermoeien, om de kinderen ook, tot het laatst toe in Heveldingen gebleven) en drukte
haar hoofd in de sjaal van kleine Juutje.
‘Je ziet het nu niet erg fleurig, kind,’ zei juffrouw van Beemster. ‘Maar als de zon
schijnt is het toch zoo'n lief huis. Je zult eens zien hoe 't je meêvalt.’
Intusschen was Ds. van Beemster in zijn donkerblauwe duffel met flambard,
Johannesje aan de hand, vooruit geloopen, verklarende met luider stem: ‘Hier opzij
heeft men den toren, de grootste eigenaardigheid van 't huis, zooals we vooral zullen
zien als we binnen zijn. Bovenop staat een bel, die vroeger werd gebruikt om de
gasten uit het bosch voor de maaltijden te roepen; en hier opzij is de voordeur; daar
zullen de menschen nog wel eens naar moeten zoeken, vrees ik. Aleid, kijk, mooi
koper om blank te schuren...’
Hij wendde zich om, begreep niet dat niemand volgde. In den tuin voor het huis
stond Aleid nog met moeder; zij wischte zich haastig de oogen. Achter haar, te midden
van een handvalies en een paar hoedendoozen, Aafke met Betsje en Samuël, die,
toen ze moeders zakdoek zagen, niets beters te doen hadden geweten dan 't op een
dren-
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zerig huilen te zetten; Betsje wreef zich met haar dikbewante knuistjes in de oogen.
‘Waar is koper om... om blank te schuren, pappie, pàppie toch!’ lijsde met een
wat dwingerig stemmetje Johannes; 't kind was moê van de reis.
‘Ja, ja, kom maar meê... en niet lijzig praten hebben we afgesproken, weet je wel...
flinke groote jongen zijn...’
Ds. van Beemster voelde zich opeens gejaagd-zenuwachtig om al die tranen, dien
zakdoek van Aleid vooral. M'n hemel, wat beduidde dat? Zij, die anders zoo flink
juist was!
‘Kindje, wat is er?’ - Hij trad op haar toe en legde zijn hand op haar arm, nam haar
Juutje af, sprak toen streng tegen Betsje en Samuël, die tegen Aafke aankropen.
‘Laten we maar gauw in huis gaan jongen,’ zei juffrouw van Beemster. ‘We zijn
allemaal wat moê; de warme kachel zal ons goed doen. 't Was voor de kinderen ook
een heele zit. Kom jij maar bij je grootmoe, lieveling,’ trok zij Samuëltje naar zich
toe. Het kind, nu twee jaar oud en ‘een beer van een jongen’, werd haar echter te
zwaar; ze gaf hem aan Arnout en nam zelf Juutje.
‘Kom vrouwtje’, monterde Ds. van Beemster, ‘dan gaan we eens kijken hoe innig
gezellig onze huiskamer er uit ziet; moeder en Pleuntje hebben er alle eer van.’
En werkelijk - toen ze eenmaal binnen waren en Aleid al die goede Heveldingsche
bekenden hier terug vond, zij het in wat andere schikking, ontstak zich een hoopvol
gevoel van warm-blij vertrouwen in haar, afglanzend op haar nu weêr lachend gezicht,
dat ze tot Arnout ophief voor een kus.
‘Vergeef me die kinderachtigheid van straks, Noutie; 'k had hoop dat je 't niet
gemerkt zou hebben en ik voel me hier heusch al wat thuis. O, kijk eens wat een
allergezelligst hoekje met “tante Bertha” op dat tafeltje!’
Maar vóor alle dingen moesten de kinderen wat eten en naar bed gebracht, die van
overmoeheid opnieuw begonnen te huilen. Aleid pelde Betsje uit ‘Swaas’, de groote
wollen sjaal, terwijl moeder Johannesje zijn jasje afstroopte en Aafke aan 't nieuwe
Heidenoordsche meisje wees, hoe
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Samuëltjes wollen onderlijfje vastzat. - Aafke was slechts meêgegaan als hulp op
reis; zou morgen naar Heveldingen terug keeren. Ze was niet te bewegen geweest
om haar dorp te verlaten voor de vreemde streek en had heftig geweend toen ze
hoorde dat dominee 't beroep had aangenomen.
In de huiskamer was het spoedig een gezellige roezemoes; alles liep door elkaâr,
druk beredderend. Op 't buffet stak Aleid een petroleumstel aan, zette melk op voor
Juutjes flesch. Aafke sneed boterhammen voor de kinderen en grootmoeder van
Beemster zat op de sofa in een hoek tusschen Johannes en Betsje te vertellen uit een
prentenboekje van Roodkapje. Arnout was even weg geroepen in de gang door een
lid van de kerkvoogdij, die dominee maar éven kwam storen. Door de half open
kamerdeur klonk 't bromgepraat van den vreemde en Arnouts droge kuchgeluidje,
dat aanwenseltje van een wat verlegen gewichtigheid, overkraaid door de verrukte
schaterinkjes van kleinen Sam, wiens molle dikte door de boersch-roode vingers van
Heidenoordsch Pleuntje kietelend bespeeld werd.
Doch eindelijk was de kerkvoogd vertrokken en lagen de kinderen veilig in hun
haastig opgeslagen bedjes. Gezellig schoof Arnout toen een paar stoelen aan bij de
kachel voor moeder en Aleid. Hij zelf zou dan wel zorgen dat ze een kopje koffie
kregen; in zijn studententijd was hij beroemd om zijn koffiezetten; o, ze zouden
zien!...
Maar moeder woû er niet van weten; da's geen mannewerk vond ze; 't was al erg
genoeg als je zooals Anton geen vrouw over de vloer had, want dan moest je wel...
Kijk, waar had je nou... ze had de bus...
Wat genoegelijk pruttelend zocht de oude vrouw in de nog wat rommelige
huishoudkast. In de groote kamer werd door een hartige koffiegeur het
stucadoorsluchtje nu spoedig verdreven. Aleid, na de drukte met de kinderen straks,
had haar hoofd op zijn schouder gelegd en de oogen gesloten. Langs haar voorhoofd
en slaap vielen de blonde krulletjes als gouden slangetjes neêr op zijn jas. - 't Was
even stil in de kamer; de kachel snorde. En Arnout
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dacht, hoe dus nu weêr een nieuwe periode in zijn leven begonnen was; in 't zijne...
en dat van Aleid... En in zijn die laatste weken wat tobbenden geest drong zich achter
die gedachte terstond de vraag op: of dit nu de plaats zou zijn waar God haar de
volkomene genezing zou doen vinden... hier, in deze omgeving van bosch en hei...
Buiten, in de verte, sloeg, vréémde klank nog, de torenklok van 't dorp... één uur.
In de gang hoorde hij moeder met Pleuntje praten; moeder, die nog zoo flink was...
Weêr zag hij naar Aleid; fijn-blauwe aârtjes krinkelden als teêre barstjes in haar
blanke huid. Om haar gesloten oogen diepten zich donkere schaduwen van moêheid.
Ze moest spoedig meer hulp hebben, dacht hij; hij ging er vandaag nog op uit. Zijn
vriendin van pension Heizicht zou hem misschien kunnen raden...
Toen wond zich, in de spinnende stilte der kamer, uit zijn bezige gedachten een
gebed los tot God... voor zijn werk hier in deze nieuwe gemeente; voor zijn kinderen,
zijn moeder, en voor Aleid...

III.
Dien middag, na het eten, ging hij met Aleid het huis rond. En haar indruk van het
geheel was nu veel gunstiger dan dien morgen. Ze had haar gansche jeugd in oude
pastorieën geleefd; haar dwepende meisjesherinneringen waren nauw verbonden met
lange gangen en knusse insteekkamertjes, holle bedsteden als bewaarplaatsen voor
onuitputtelijke en zoetriekende appelvoorraden in den winter, geheimzinnige zolders
en diepe vensterbanken om, zalig weggedoken en door geen schoolwerk geplaagd,
zijn vrije middagen ongestoord te verlezen; groote tuinen ook vol rozen en
groentebedden, een groot en schaduwrijk prieel onder welig trossende kastanjes,
knoestige perenboomen, waarin je klimmen kon, en achterhekjes om den post door
tegemoet te loopen als hij met brieven kwam van de zusters uit logeeren of broeders
die student waren. Bij
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het predikant-zijn hóórde volgens Aleid een oude pastorie, en hadde men haar als
kind gezegd dat er ook wel kale en modern-ingerichte pastorieën waren, dan zou ze
ongeloovig hebben opgezien, of geantwoord dat daar dan zeker ook alleen ‘moderne’
dominees in huisden.
In de pastorie te Heveldingen had zij dan ook nooit recht kunnen aarden; - hoeveel
daar in haar jonge leven gebeurd mocht zijn, ze had het huis nooit kunnen lief krijgen
zooals ze lief had het oude, witte huis te Wamerongen.
En nu, dezen middag, dat zij arm in arm met Nout de vele kamers en gangen van
Thuisbest doorging - de kinderen waren voor het laatst bij Aafke veilig weggeborgen
in de kinderkamer - kwam als een lichte ontroering van verleden het Wamerongsche
jeugdgevoel haar onverwachtverrassend besluipen. De vestibule was wat donker, en
't mocht dan ook duidelijk heeten, dat de indruk van somberheid die bij zoo vele
bezoekers van 't huis bleef nahangen, van de plaats uitging die men het eerst, en
daarna ook weêr 't laatst, betrad. - Maar het bovenportaal met de vele diepe kasten,
de smalle zijgangetjes die, trapje op trapje neêr, naar weêr andere gedeelten van de
pastorie leidden, deed dat niet aan 't lieve goeie Wamerongsche huis denken, al was
dit alles hier veel grooter, o ho! zou niet schoon te houden zijn!
Eens waren ze werkelijk bijna verdwaald. Door een laag zolderkamertje, zwaar
doorbalkt, waar een duffe geur van verlegen zeegras nabroeide, kwamen ze in een
duistere alkoof, die, toen hij de deur aan de andere zijde geopend had, hen op een
vierkant overloopje bracht, van waar een smalle trap weêr naar beneden voerde. Door
verschillende kleine, in elkaâr loopende vertrekken - 't was hier blijkbaar
oorspronkelijk de afdeeling voor 't dienstpersoneel - kwamen ze toen in een gang
met vele deuren. Aan 't eind was een raam waarop zij dadelijk toetraden om uit te
zien. 't Was een venster aan den linkerzijkant van 't huis, en door de naakt-zwarte
takken van wat struikgewas in den hier smallen tuin lokte de hei met haar blinkwitte
heuvels. Arnout stiet het venster open en een koele stroom
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omspoelde hen dadelijk; Aleids kroeze haren gingen te wapperen als flarden blonde
zij om haar lachend gezicht, dat zich gretig den wind bood. De lucht hoog-boven
was schoon geveegd van wolken, blauwde bleekig verwasschen in een dunnen gouden
zonneschijn. De heesters in den tuin rilden onder den windgeesel die ginds van het
opene hen bezwiepte. Toch was het niet koud, en leunend uit het raamkozijn als twee
kinderen in onbezorgdheid, spraken zij af straks nog wat de hei op te gaan - o, er
moest een heuvel zijn opzij van 't huis van waar af je de zee kon zien!
Toen, terugwillend, hadden ze gestaan voor een menigte van deuren, die alle
gesloten waren. - ‘Ik geloof dat we deze hebben moeten,’ had hij gezegd; maar het
bleek een kast met wat oude door een vroegeren bewoner achtergelaten kleêren.
‘Neen, we zijn van dien kant gekomen,’ wist Aleid. Maar de deur die zij opende
bracht in een vierkant kamertje met kale muren.
Ze openden nog andere deuren, de heele rij, zonder den uitgang te kunnen vinden.
‘Daar zitten we in de muizenval!’ lachte Arnout, haar in zijn armen sluitend, waarin
zij willig zich gaf. Hij kuste haar op 't blanke voorhoofd, dwaalde dan met zijn lippen
langs haar wangen, de krulletjes in haar nek. In haar oogen tintelden gouden sterretjes.
‘Zeg, zullen we hier maar altijd blijven, àltijd... als kluizenaars?’ fluisterde hij in
een zoen.
‘Malle jongen!’ lachte zij. ‘Ben jij nu een dominee. Ik ken je zoo niet. Kom, laat
me los en zoek naar den uitgang.’
Maar hij bleef haar in zijn armen klemmen, bestreelde haar blonde jeugd met zijn
verlangenden blik. Ze had gelijk, hij voelde zich geen predikant op dat oogenblik,
niet den ernstigen man van wat stijve gewichtigheid waartoe hem zijn ambt naar hij
voelde in de laatste jaren te spoedig had vervormd - eerder vond hij in zich iets terug
van den verliefden schooljongen die in zijn lesboek
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versjes maakte op het dochtertje van den Haarlemschen galanterieënkoopman.
Maar Aleid had zich losgemaakt uit zijn omknelling, opende nogmaals een deur.
Het gezicht van een doorloop, die, wisten ze, hen rechtstreeks naar de hoofdgang,
de ‘bewoonde wereld’ terug bracht, deed hen de plooi van de deftige lieden die zij
waren hervinden.
Een van de laatste kamers welke zij bezagen was de salon. Dat was de kamer
waarover zich Nout, na zijn eerste bezoek aan Heidenoord, het meest verrukt had
getoond en waarvan hij bij zijn terugkomst in Heveldingen Aleid een nauwkeurige
beschrijving had gedaan. Er was een echte ingebouwde haard om reuzeblokken in
te branden; de breede schouw door een onbekenden meester bemaald met een tafereel
uit de kruistochten in oude, verschoten kleuren; en boven de eiken beschotten een
behang van een roodbruine stof, waarin kunstig een jachtpartij geweven was.
‘Je zult eens zien wat een heerlijke kamer dat is,’ had Ds. van Beemster zijn vrouw
gezegd. ‘Ze heeft heusch iets van een kleine oude ridderzaal. Zoo gaat dan je wensch
tòch nog in vervulling, vrouwtje, van op een “slot” te wonen! Weet je nog wel hoe
we daarover fantaseerden dien middag in Maart, Johannes' geboortedag, toen we
zaten aan den slootkant bij 't kasteel der van Heemsbergens?’
Hijzelf had na dien eenen keer het vertrek niet terug gezien. Door moeder met
Pleuntje waren er de meubels geplaatst, in voorloopige schikking, want de weinige
dagen dat hij zelf naar Heidenoord had kunnen overkomen (de laatste dagen in
Heveldingen waren druk geweest met bezoeken) had met de ontpakking en ordening
zijner boeken in zijn studeerkamer hem de handen vol werk gegeven. Ook voor hem
dus zou ‘de zaal’, gemeubeld nu, opnieuw een verrassing zijn. - Ofschoon ze er niet
veel stukken voor gevonden hadden onder 't vrij banale Heveldingsche ameublement,
had moeder toch zeer nauwkeurige aanwijzingen gekregen hoe dat weinige te plaatsen.
Op een avond
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hadden ze met hun gedrieën onder de lamp gebogen gezeten over een stuk papier
waarop door Arnout met het lepeldoosje van Aleids theeblad als liniaal een rechthoek
was geteekend, met als opschrift in weidsche letters: Z a a l i n T h u i s b e s t . Binnen
dien rechthoek waren toen met veel overleg de meubels geplaatst. Bij den haard
natuurlijk de baronnetjes. Hier, tegen dit groote muurvlak, de oude boerenkast van
grootvader Beemster uit Heemskerk; de groote eiken tafel en de boerenstoelen met
hooge leuningen, die in Heveldingen in de catechisatiekamer hadden gestaan (alleen
de houten banken en de gekleurde bijbelplaten aan den wand behoorden de kerk)
zouden in ‘de zaal’ althans niet te veel uit den stijl vallen.
Moeder had naar Haarlem aan nicht Aaltje moeten schrijven om de oude
schilderijtjes met de vergulde bagetjes uit het huis in de Barteljorisstraat. 't Waren
dingsigheidjes zonder veel waarde, wat grove handgekleurde prentjes, die nu op den
zolder van het huisje in de Gierstraat in een kist lagen te verschimmelen. - ‘'k Begrijp
niet wat je aan die dingen vindt,’ had moeder geprutteld, bang dat Aaltje alles
overhoop zou halen. Maar aan Arnout schenen de prulletjes eensklaps heel waardevol;
hij zag hun gouden lijstjes al doffig flonkeren tegen 't behang met de jachtpartij.
Aleid had, toen zij na het eten het huis zouden rondgaan, van alle kamers natuurlijk
het eerst ‘de zaal’ willen zien, doch Arnout, na haastig het slot omgedraaid en den
sleutel in zijn zak gestoken te hebben, had haar plagend de gang ingeduwd naar 't
achterhuis. - ‘Het beste het leste,’ besliste hij.
Nu, dat zij al het overige bezichtigd hadden, kwam toch eindelijk ook dit vertrek
aan de beurt. Arnout diepte den sleutel op uit zijn zak, stak hem in 't slot. De deur
krijschte open, en: ‘Wat is dàt!’ bleef zij verbluft op den drempel staan. - Dit was
‘de zaal,’ daar was de schouw met de Kruistochten; uit de op dezen afstand wat
donker verbronzende broeiïng van oude kleuren wapperde felrood als uit de omlijsting
òp het gretige scharlaken van een riddermantel; de gladde blankheid van een
borstkuras, waar juist
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het licht viel, leefde als een waterig zilvrende plek te midden van de dof
verstommelende beelden. De dagobertstoeltjes stonden bij den haard, de oude tafel
in 't midden; maar boven de eiken beschotten, ai! ai! brachten niet de te paard zittende
edelvrouwen hare valken ter jacht, maar bloosde in het weeë rose van een
gelatine-podding een banaal papiertje, gelijk men ze in de mooie kamers treft van
burgerlieden, in nieuwe, nog naar stucadoorswerk riekende stadswijken.
Arnout stond stil op den drempel; met strakke lippen verbeet hij zijn ergernis; zijn
linkerhand woelde nerveus door zijn blonden baard. Zijn natuurlijke schoonheidszin
voelde zich pijnlijk gekwetst door de grille disharmonie van deze kamer.
Aleid was de eerste die sprak.
‘Hoe hàrtelijk van ze!’ zeide zij. ‘Ze hebben 't wat op willen knappen voor we
kwamen. En 't is toch een mooie kamer; zoo ruim; en kijk eens die heerlijke
vensterbanken. En 't uitzicht op den tnin en die hei daarachter. O Noutie, wat zullen
we hier gelukkig zijn! Ik denk er niet aan dit alleen voor “salon” te houden; zeg, we
gaan hier 's avonds dikwijls zitten hoor! En dat behang, ach, daar wennen we wel
aan; 'k vind het al lang zoo leelijk niet meer als toen we binnen kwamen. Kom man,
kijk nu eens naar dat heerlijk uitzicht!...’
Zacht-vleiend legde ze haar arm op zijn schouders, drukte even haar blonde hoofd
tegen zijn wang, waarlangs een traan afdruppelde.
Ze is flinker dan ik, moest hij, als zoo vaak, beschaamd zich bekennen. De
teleurstelling was hem te groot geweest.

IV.
Het scheen, of dien Dinsdag na de intreê zich al de notabelen van Heidenoord
verbonden hadden tot een gelijktijdig bezoek. 's Middags tegen drie uur was ‘de zaal’
zóó vol met menschen, dat het meer op een receptie leek dan een gewonen
ontvangdag. Daar waren de bewoners
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van 't vleeschroode huis in oud-hollandschen stijl: burgemeester en
president-kerkvoogd de Vries met zijn vrouw; hij, een korte, breede man met een
hoog-rood opgezet gelaat en luidruchtige, wat boersche stem, - zij, een levendig
stadsch dametje in een zeer nieuwmodisch lila tailor made en een hoed geheel van
witte veêren. Ze was klein en heel donker: zwart haar, zwarte oogebrauwen als met
houtskool getrokken boven haar groote, beweeglijke diep-bruine oogen, die onder
't spreken van den een naar den ander dwaalden. Het praatje ging, dat zij van
oorsprong slechts een arm kinderjufje was; kwade tongen fluisterden zelfs nog iets
heel anders; en dat zij den dikken de Vries, een spekslagerszoon, alleen genomen
had om zijn geld. Zij en de pensionbewoonster mevrouw Witteveen waren groote
vriendinnen, al kibbelden ze ieder oogenblik en verliepen er soms weken dat ze
elkander, als ze in 't dorp of bij 't uitgaan van de kerk elkaâr ontmoetten, met geen
woord of blik verwaardigden. Toch zochten ze elkaâr altijd weêr op, deels uit
gelijkheid van temperament, deels uit verveling. Bij hare elegante vriendin stak het
mevrouwtje Witteveen overigens wel simpeltjes af, in haar kalen donker-blauw
sergen mantel-van-den-derden-winter, al had ze dien door een wit-kanten jabot nu
ook wat trachten te verfrisschen. Haar zwarte hoedje met wat brons-groen lint en
verfomfaaide piekveeren scheen nog afgedragen zelfs bij dit toilet, en de zusters
Meiendal, die met haar broêr op ‘Refugium’ woonden en de kwade tongen bezaten
die over de burgemeestersvrouw ‘het andere’ fluisterden, hadden elkaâr bij 't
binnenkomen toegegrinnikt dat Saar Witteveen de zelfde ruiende kip op haar hoofd
droeg waarmeê ze vanmorgen in haar tuin de bleek had staan ophangen.
Maar hun praats was platgedoken als een schuchtere poedel zoodra ze in de kamer
‘den engeling’ in 't oog hadden gekregen. In een hoekje zat hij, dicht bij den
brandenden haard tegenover den nieuwen dominee, zijn lange beenen ver vooruit,
de mager-paarse knokkelvingers
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van zijn rechterhand krampachtig geklemd om den pluizigen witten baard.
De meisjes Meiendal, met op de wat bleeke en uitdrukkinglooze spitse gezichtjes,
als schichtige geitekopjes nikkend naar alle kanten, een poginkje van glimlach, dat
zich telkens als gegêneerd terugtrok zoodra iemand naar hen keek, drongen de kamer
in tot bij de predikantsvrouw die hun vriendelijk-lachend tegemoet trad en hen dadelijk
op hun gemak stelde. Ze woonden immers in dat aardige huisje vlak bij de kerk, met
hun broêr... die op een kantoor was in Edershuizen?...
‘Hij is procuratiehouder bij Wallaert Verhoeve... een effectenkantoor mevrouw,’
verbeterde Suze, de oudste.
‘Ach zoo?... en bevalt het hem goed, en houdt u nog al van 't wonen in
Heidenoord?’
De zusters antwoordden, maar ze waren niet op haar gemak; hun blik gleed telkens
naar den hoek bij den haard waar de engeling met dominee zat te praten. De vent
wilde maar niet weggaan en zij moesten nu toch noodig dominee gaan begroeten;
ze waren al wel vijf minuten in de kamer.
Aleid zag hun blikken gaan en, vriendelijk, hen willende helpen, sprak zij luid:
‘Ach man, een oogenblikje - ik vraag u wel excuus meneer Hemelberg, maar ik val
toch immers niet in een gesprek wel? - hier zijn de dames Meiendal, man, die zoo
vriendelijk zijn te komen kennis maken...’
Arnout deed een paar stappen vooruit en boog, reikte toen den meisjes de hand.
‘Zeer aangenaam’, zeide hij met zijn kuchje.
Op dat oogenblik klonk er uit den hoek, waar de zwijgende man met den witten
pluimbaard alleen was achtergebleven, een lang gerekte keellach, als 't gehinnik van
een paard, en een stem die als een spottende echo herhaalde: ‘Zeer aangenaam, zeer
aangenaam!’
‘Meneer Hemelberg is weêr ondeugend!’ schudde mevrouw Witteveen coquet het
hoofd. Aleid had medelijden
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met de beide meisjes, die purper kleurden tot onder de haren van de om haar hals
geslagen bontjes.
‘'t Kan ons niks schelen mevrouw’, verzekerde Suze half-luid. ‘Iedereen hier in 't
dorp weet wel wie meneer Hemelberg is. Gelukkig... daar gaat-i. Da's een opluchting.’
De lange man was opgestaan en trad op de deur toe. Daar keerde hij zich om en
boog even stijf, nauw zichtbaar, voor 't gezelschap; trok dan de deur achter zich toe.
Een oogenblik hing er een stilte in de kamer; Aleids oogen zochten vragend die
van haar man, die even de schouders ophaalde.
‘Meneer Hemelberg is altijd wat zonderling, dominee’, verklaarde het
burgemeestersvrouwtje op den haar eigenen, wat geäffecteerden toon, zich het
vossebont dat ze bij haar komst op den stoelrug had laten afglijden met haar smetteloos
wit geganteerde handjes weêr om de slanke schouders trekkend. ‘Hij is eigenlijk
menschenschuw en het verwonderde ons al, dat hij u een bezoek kwam brengen;
gewoonlijk ziet men hem niet in het dorp. Kom Jan, we moeten gaan.’
Zij stond op, en haar boersche man, die met zijn grove stem mevrouw Witteveen
iets uitlegde over de kippenbroeierij, staakte dadelijk zijn verklaringen om aan haar
wensch te voldoen.
‘'n Goeie man, de burgemeester, maar deerlijk onder de plak van zijn vrouw,’
meende Emma, de jongste der Meiendalletjes Aleid te moeten inwijden. Mevrouw
Witteveen tipte Arnout op de mouw. ‘Dominee, mag ik u eens even, héel eventjes,
wat zeggen: een klein geheimpje?’
Zij trok hem familiaar in een hoek bij een der vensters en fluisterde: ‘'t Is een
engel, dominee, heusch, ik meen het, een lotje uit de loterij; och, och, wat 'n dotje,
wat 'n dotje. Nee maar, wat die hier verwend zal worden op 't dorp! We zijn hier zoo
heelemaal geen predikantsvrouw gewoon. Ds. Rekker, de stakkert, is nooit getrouwd
geweest... u weet zeker dat die zich...’ - Haar levendige handen maakten de vlugge
beweging van een touw om haar hals, en haar oogen zagen hem vragend aan, of hij
begreep...
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Hij knikte.
‘Nu, en dan dat arme mevrouwtje Kalkmeier, altijd ziek of sukkelend. Dominee
was dan ook hier gekomen in de hoop dat... enfin, geen treurige dingen dominee;
wat zegt u; een blijmoedig Christendom, nietwaar? Daar is u toch óók voor, wil ik
hopen?’
Weêr zag ze hem aan met die snelle, coquette beweging van 't hoofd, die een
gewoonte bij haar scheen en waar vele mannen haar charmant, de meeste dames haar
onuitstaanbaar om oordeelden.
‘Zeker, zeker...’ zei hij afgetrokken, terwijl zijn blik naar Aleid dwaalde, die, nu
er geen andere visites meer in de kamer waren dan de Meiendalletjes en mevrouw
Witteveen, vlug wat kopjes in elkaâr zette en Grietje belde om af te wasschen. - Een
dompe onrust was door de woorden van de bezoekster plots weêr in Arnout gegroeid,
zijn ziel doorwoelende met angstige zorgen. Hij dacht terug aan het gesprek met Dr.
Smit over Aleid, zijn vreugdige verlichting toen het beslist was dat zij naar Heidenoord
zouden gaan. Zou 't dan mogelijk zijn dat alles niets baatte....
Maar dadelijk bestrafte hij zich zelf om zijn angst 't was of hij Jezus' stem hoorde
en Zijn doordringend oog op zich gevestigd zag: ‘Wat zijt gij vreesachtig, gij
kleingeloovige...!’
En weêr - terwijl de pensionhoudster druk sprak, hem vertelde van de
landbouwtentoonstelling in Edershuizen, waar hij toch vooral met mevrouwtje moest
heengaan, toch zóó ijselijk interessant! - liet hij zijn oog naar Aleid dwalen, zooals
ze daar in haar donker blauw japonnetje met het kanten kraagje, dat haar zoo goed
stond, te praten zat met de Meiendalletjes, haar blonde hoofd met de rozige wangen
en lachende oogen in vriendelijk meêleven geneigd naar hun gesprekken, - en de
rust keerde in hem weder. Aleid zag er goed uit; er was geen reden zich beangst te
maken. Hij gaf de toekomst vol vertrouwen in Gods hand.

Onze Eeuw. Jaargang 16

55

V.
In de dagen die volgden trok zich zijn aandacht geheel samen op zijn nieuwe roeping,
zijn nieuwe werk; als een roeier voelde hij zich, die te midden van den stroom de
riemen in zijn vuisten vastklampt om stoer zich op te worstelen tegen wat hem
weêrstand biedt, het doel te bereiken dat hem ginds wenkt. - En er wàs in zijn
gemeente veel dat weêrstand bood - dit merkte hij bij zijn huisbezoeken spoedig
genoeg. Leefde onder die van Heveldingen over 't algemeen een zekere goed-rondsche
vroomheid, die door velen wat al te zeer met de ‘goede werken’ vereenzelvigd werd
en met hare gemoedelijkheid verholen wortelde in een bodem van practisch
materialisme; - waren wereldzin en genotzucht de voornaamste zonden geweest
waartegen in zijn oude gemeente te strijden viel - heel anders de Heidenoorders. Zij
waren een stug, gesloten volk. In hun trekken, gekorven als in oud-bruin hout, lag
de moeizame arbeid van jaren op een schralen ondankbaren grond als verstard. De
harde monden, schaarsch van woorden, waren meest gesloten, en de oogen zaten in
de diepe kassen weggedoken als schuwe vogels met toch felleu blik. De vereenzaming
der wijde heivlakten leefde in die oogen, de nacht-angsten ook van de inktige
dennenbosschen, waarachter de westerhemelen als hellekrochten laaiend vervlamden.
De van de daagsche zonnebranden bruin gerooste koppen waren heimelijke
spookholen vol gruwbare legenden en kinderlijk bijgeloof, en de van duizenden
schrikgestalten beleefde wereld om hen heen hielden zij alleen gesnoerd binnen de
veilige vastheid van den alledaagschen gang der dingen door hun star
voorzienigheidsgeloof tegenover menschelijke onmacht. Ds. van Beemster ijsde,
toen hij voor 't eerst de kille diepten peilde van dit geloof; doodshuiver beademde
hem. Niet, als in Heveldingen, kostte het bij deze lieden moeite de gesprekken te
brengen op geestelijk terrein. In deze heidestreek, met de verre kimmen, en waar het
was of de stilten stemmen kregen, leefden de menschen als dichter bij de
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eeuwigheid, den mystieken achtergrond der zichtbare wereld. Hun geloofsdogmatiek
had zich geboetseerd naar de enkele groote lijnen der natuur, zonder spitsvondige
verfijndheden, maar met de naïeve wreedheid van het leven-zelf. Als een woest van
den zeekant aanrazende storm of een grelle hagelslag den zorgelijk geteelden oogst
van een gansch seizoen in een enkel uur geheel vernietigde, terwijl het door
plaatselijke of schijnbaar toevallige omstandigheden beter beschutte gewas van den
buurman gespaard bleef, dan zag de getroffen boer daarin slechts bevestigd wat als
een hardnekkige overtuiging in hem vastgeworteld zat: dat de Almachtige treft wie
Hij wil en spaart wie Hij wil, naar Zijn vrijmachtig welbehagen; dat de mensch maar
een stok is en een blok voor God, en dat de genade particulier is.
't Was op een der eerste dagen na zijn intreê, dat Ds. van Beemster werd geroepen
aan een graf. Onder 't eentonig luiden van de dorpsklok, dat als door een waas van
ver scheen aan te zingen, was de zwarte stoet in den mist van den Novembermorgen
langzaam aangeschreden tusschen de smalle palmhaagjes van 't kerkhofpad, de zes
dragers, vrienden en geburen van den overledene, als weggebogen onder den last
van de zware kist met het zwart afhangend rouwkleed. En toen de kist stond bij den
open kuil en de schaar van mannen zich dichter om hem heendrong, had Ds. van
Beemster gesproken over de liefde Gods in Christus voor Zijn schepselen, die ondanks
zonden en misdaden, toch Zijne kinderen zijn. - 't Was den jongen predikant geweest,
of hij dien morgen gedrágen werd; hij hoorde in zijn stem als een juichende kracht
opschieten en uitbloesemen in teêr-rijke beeldselen, die de vruchten droegen van een
vol-heerlijk en sterk-machtig geloof voor 't welk geen dood meer een prikkel, geen
hel meer een overwinning heeft, daar 't al is verslonden tot zaligheid door 't
verlossingswerk van Christus, den Heer...
Men begon nu de kist neêr te laten; en toen was 't geweest, dat de boer wiens
vrouw daar lag, met zijn knokkels op de kist klopte en hem, den dominee, met
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strenge, als straffende oogen, had aangezien. En terwijl zijn oude hoofd met de in
den wind wapperende grauwe haren nadrukkelijk knikte en zijn vingers als een
dof-holle doodenroffel knokkelden op de kist, had zijn stem gekrijscht: ‘Zooals dat
lijk hier in de kist, vrienden, zoo zijn wij menschen allemaal lijken voor God, - lijken
voor God! vrienden; dàt zijn we...’
Het was stil geweest om den kuil; alleen wat groote droppels lekten tikkend af van
een dorren heester, die in zijn zwart-naakt takkengeraamte, als magere grijpvingers,
wat mistflarden gevangen hield...

VI.
-----------------Johannesje had boven zijn bedje een mooie plaat hangen. Een oogenblik dat
Pleuntje de kamer uit was met haar kopje, waar moes altijd koffie in deed, had hij
stilletjes gauw die plaat gescheurd uit het prentenboek van grootma-uit-Haarlem en
die onder zijn kussen verstopt met kloppend hartje. Hij wist wel dat hij iets
ondeugends deed, want moes had verboden om platen uit te scheuren, maar moes
wist niet dat brandweermannen nooit in boeken waren; brandweermannen waren in
de kamers om te spuiten als er brand was. Johannesje had eens een brand gezien bij
boer van Alphen, toen hij met Pleuntje wandelde; de vlammen waren boven uit het
dak gekomen, groote gele vuurvlammen en een heeleboel sterretjes. Dien nacht was
Johannesje met een gil wakker geworden; hij had gedroomd dat al de sterretjes uit
den hemel kwamen vallen en zijn bedje in brand staken. En hij had een man over 't
portaal en in de kamer hooren komen, maar toen hij goed keek was 't toch geen
brandweerman, maar vader - een heelemaal witte vader, net als Gart de molenaar en die had hem in zijn armen genomen en een mooi verhaaltje verteld, van de zeven
geitjes....
Den volgenden morgen, toen Pleuntje met Betsje bezig was, die het eerst mocht
aangekleed net als gisteren hij,
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had hij gespeeld dat de voetkussens geitjes waren; het groote dikke kussen uit zijn
bed was de booze wolf die ze allemaal op had gegeten. - In 't dorp wist Johannesje
een heeleboel echte geitjes staan. Als hij langs kwam met Pleuntje en Betsje en
Sam-in-den-wagen, dan durfde hij wel soms heel eventjes er een te aaien; dat vonden
ze prettig, want dan deden ze: êêêêêêêh, wat dank-je-wel-jongetje beteekende, zei
Pleuntje.
O, 't was buiten zoo prettig. Als je even het hek uit was van hun tuin, dan zag-je
een groot veld, en daarachter was de wereld, zei vader. ‘De wereld’ was waar
grootmauit-Haarlem woonde en oom Gerrit en oom Karel en de tantes. Ook was er
buiten een bosch en daar ging hij als 't weêr zomer was een hut maken van mos en
takken, voor de konijntjes. Nú mocht hij niet in 't bosch, omdat het te koud was, zei
moes. Het regende bijna alle dagen en dan moest hij in de kinderkamer blijven met
Pleuntje en Betsje en Sam. Dan bouwde hij hooge huizen van zijn blokken, een heele
stad, dat was Frankrijk, wat heel ver weg was, vertelde Pleuntje. De omgekeerde
deksels van zijn doozen waren schepen, die voeren naar de groote stad, over de zee.
Het zeil van de kamer was de zee en het karpet was het land en de roode strepen
daarop waren de paden, en de franjes die waren het gras. De schepen laadde hij vol
blokken, 't waren kisten, en die kisten zaten vol koekjes voor de kinderen in Frankrijk;
ook zaten er voor de heel arme kindertjes kleertjes in, die moes gemaakt had met
mevrouw Witteveen en nog een heeleboel andere dames, die beneden in de huiskamer
zaten te naaien.
Soms kwam moes ook boven en speelde met hem meê. Dat was heerlijk. Dan ging
moes op haar knieën op den grond liggen en dan mocht hij bovenop haar klimmen
en zoo reden ze de kamer door. - Soms was moes ook een leeuw; dan brulde ze
vreeselijk en sloot hij haar in het looprek van broertje op, en dan bleef hij staan
oppassen dat Betsje niet te dicht bij kwam en haar vingertje tusschen de tralies stak.
Ook vader speelde soms met hem, dat was óók prettig,
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maar toch niet zóo. Voor vader was hij een klein beetje bang. Vader was zoo hoog
en zoo zwart; vader hoorde niet zoo bij de kamer als moes en Pleuntje er bij hoorden.
Als hij zich pijn had gedaan en huilde zei vader altijd dadelijk: ‘O, dat komt er van!’
en dat hij een flinke jongen worden moest - Johannesje had dikwijls gedacht wat dat
wel zijn zou: een flinke jongen. - Maar moes nam hem op schoot en deed vlug een
spelletje met de pijn: moes stopte de pijn weg in haar hand, heel stevig, en dan blies
moes er op en zei: wèg pijn! en dan deed moes haar hand open en was die lêeg. En
dan lachten ze allebei, moes en hij.
Vroeger had Johannesje op een ander dorp gewoond. Maar hij vond het in het
nieuwe dorp veel prettiger.

VII.
Aleid was met haar nieuwe kindermeisje - een protégéetje van mevrouw Witteveen,
maar matig ingenomen, zoodat ze haar Heveldingsche Aafke dikwijls betreurde. Wel
was Pleuntje gewillig en hield ze veel van de kinderen, maar vooral in de eerste
weken stonden haar handen nog voor alles en alles verkeerd. Zoo gebeurde het dat
Aleid zelve veel op de kinderkamer was in die dagen en dat zij haar plan om met
Arnout samen de gemeente in te gaan en huis aan huis te bezoeken, als de vlugste
en beste manier om met de menschen kennis te maken, moest opgeven. Haar eerste
plicht was bij haar kinderen, zeide zij zich, al vermoeiden dezen haar dan ook vaak
zoo zeer, dat zij 's avonds stil en met hoofdpijn zat tegenover haar man, die haar met
bezorgdheid gade sloeg.
De kleine Juutje, thans een half jaar oud, eischte gelukkig niet veel van haar zorgen;
het kind, schoon tenger en wat bleek, was gezond en sliep veel en rustig in haar
hoekje beneden in de huiskamer. Ook de oudste, Johannes, gaf weinig last, zij het
dan dat zijn bleue eenzelvigheid, zijn wat droomerige ingekeerdheid, die alleen,
soms, om een kleinigheid, voor een oogenblik in een stik-
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kende drift kon verkeeren, haar wel eens met wat angst vervulden. - De jongen was
nu bijna vijf jaar, en dikwijls als Aleid bij het venster te naaien zat - de stapel
verstelwerk scheen nooit te verminderen - sloeg zij hem gade in zijn stille spel. Het
kind was lang voor zijn leeftijd; hij droeg sedert het voorjaar matrozenblouses, die
zijn tengerte wat opvulden - met lucht... had Arnout geschertst toen zij hem haar
jongen in zijn nieuwe pak trotsch getoond had. Zij was heusch boos geweest om dat
grapje; begreep hij dan niet dat het haar wel eens bezorgd maakte, te zien dat
Johannesje zoo bleek en mager was met zijn spitse muizengezichtje en sluikblond
haar. Een onrust kon zich dan wel in haar opwoelen. Zij kòn het niet laten, soms
terug te denken aan dien avond in Heveldingen, toen zij in haar zakdoek dat spetje
bloed had gevonden en Arnout naar Dr. Smit was gesneld. Vage verschrikkingen
over slechts half begrepen mogelijkheden van haar ver en vreemd gebleven
wetenschap doorvlogen haar brein; zij wist: er bestond zoo iets als erfelijkheid,
hereditaire belasting noemden het de professoren met een geleerden term. In de
Wamerongsche pastorie, waar zoo vaak degelijke en zoo belangrijke gesprekken
gevoerd werden tusschen vader en de verschillende bezoekers, gesprekken waaraan
ook Karel deel had genomen zoodra hij student was, en waar zij meisjes vol aandacht
naar plachten te luisteren, was die erfelijkheidsquaestie ook wel ter sprake gekomen.
Zoo, eens, een zomeravond in het prieel, waar ze theedronken, toen Mijntje verschrikt
was komen oploopen met het bericht, dat Garrit Vertrijen in 't delirium tremens
gestorven was. Vader had toen gesproken over de vreeselijke gevolgen door den
zondeval gebracht over 't menschelijk geslacht. Hij had verteld wat een aardige jongen
die Garrit geweest was toen hij nog op de catechisatiebanken zat. Maar Garrits vader
was een dronkaard en Garrits moeder een slechte vrouw; en zoo kon het nu gezien
worden dat die lieve blonde krullenkop...
Vader had gezwegen en het hoofd geschud, en toen aan zijn pijp getrokken zooals
hij dat doen kon, met dat
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vreemde gorgelende geluid. O, Aleid herinnerde het zich nog als was het gisteren.
In hun kring was 't heel stil gebleven; moedertjes blanke handen hadden werkeloos
een oogenblikje op het lepeldoosje gerust; Karel blies den rook uit van zijn sigaar;
Greet en zij staarden - de armen om elkaârs schouders geslagen, den schemerigen
tuin in met de als verkleurde bloemen. - Uit het huis, waar de tweelingen Jet en Mien
aan hun schoolwerk zaten, hadden pianotonen aarzelend opgeklonken in de stilte:
Jet, die met haar stijve vingers, en zich telkens vergissend, den 130en psalm probeerde.
Zoo Gij in 't recht wilt treden
O Heer, en gadeslaan
Onze ongerechtigheden,
Ach, wie zal dan bestaan...

Het spel hokte midden in een regel, en de hooge meisjesstemmen van de zusjes
hadden even lachend-schel in den avond gejoeld; daarna was het weêr stil geweest;
zaten de meisjes in de vèr-verlichte kamer weêr rustig aan hun huiswerk... Maar voor
hen allen, in 't duister prieeltje, trilden Jets hulpelooze klanken nog na in de stilte,
en 't had haar, Aleid, geschenen als de klacht van een menschenstem, als een klacht
van vele schepselen, van de duizenden, de millioenen die de aarde bevolkten: Heer,
wie zal bestaan...
Toen had plotseling vadertjes stem met diepen klank de psalmregels aangevuld,
als een antwoord, en het had hen allen verlicht, en verzoend ook met zoo iets
vreeselijks en onbegrijpelijks als het sterven van Garrit Vertrijen...
Maar neen, daar is vergeving
Altijd bij u geweest,
Dies wordt Gij, Heer, met beving
Recht kinderlijk gevreesd...

Ook Aleid werd er rustig door, dien morgen dat zij op de kinderkamer te naaien zat
en het wat bleeke, lange muizengezichtje van Johannes haar met bezorgdheid had
vervuld. Den Heer recht kinderlijk te vreezen wilde zeggen:
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niet bezorgd te zijn, vertrouwvol alles over te geven aan den hemelschen Vader,
zonder wiens wil geen muschje ter aarde valt. Als een wijde blijdschap daalde die
zekerheid verruimend in haar neêr. En toen de kleine Sam aan 't gillen ging omdat
zijn waggelbeentjes struikelden over Johannesjes blokkenhuis, waardoor haar oudste
jongen plots in een van zijn vreemd-beangstigende driftbuien losproestte en zijn
broertje te lijf wilde; tegelijkertijd het meestal zachttevreden Betsje aan haar japonrok
trekken kwam en met wat moeder anders ‘het leelijke stemmetje’ noemde, haar
drenzend te lokken trachtte naar haar poppen... verliet die blijde rust haar geen
oogenblik. Met krachtigen arm en wat barsche woorden zette zij den om zich heen
schoppenden Johannes in een hoek; fluks raapte ze toen Sampje van het zeil, drukte
het nog steeds schreiend kind met wat liefkoozende naampjes aan haar borst en greep
met haar andere hand het zeurend Betsje, om met zijn drietjes te gaan kijken naar de
pop Mimi, die maar niet recht woû blijven zitten op het
stoeltje-van-grootpa-uit-Wamerongen. Het bleek dat een poot van het stoeltje was
afgebroken; en toen Betsje bij die trieste ontdekking niet beter te doen wist dan nu
op háar beurt een keel op te zetten, wist zij die huilbui te smoren door als een handig
colorist voor Betsjes vlug afgeleide verbeelding een schilderij te tooveren van lokkend
kleurige beloften. - ‘Kijk-an, dat pootje zou moes wel even gauw lijmen, en weet je
wat ze dan zouden doen? Een poppenhuis maken, een echt poppenhuis! met deurtjes
en raampjes en mooie rooie gordijntjes en stoeltjes er in en een tafel! Nou, wat zegt
mijn meisje daar wel van; krijgt moes nou niet een lekker zoentje?’
Het kind, dadelijk getroost, bood Aleid, die naast haar op den grond hurkte,
lief-aanhankelijk haar lipjes en begon te vleien om bizonderheden.
‘En een zolder moes?’...
‘Ja, een zolder ook’.
‘En een keuken... en een kelder?’...
‘En een keuken en een kelder, ja. En in de keuken een kachel om het eten op te
koken’.
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Betsjes verbeelding schoot vol met dingen die bij een huis behoorden.
‘En... en... een hondenhok en een tuin... en een kolenschuurtje’, drong zij aan.
‘Ja, ja, allemaal’.
‘En een spoor, en... en een aardappel’, maakte het kind er opeens een gekheidje
van.
‘Kom, nu zegt Betsje mallepraat’, stond Aleid op, omziende naar de deur, die open
ging. 't Was Arnout komend van een catechisatie.
‘Dag Aleid, dag jongens’.
‘Pappie! Pappie! moes gaat een spoor maken en een aardappel en... en... een
beschuit!... en... en een plee!’ vertelde Betsje met een kleurtje van opgewondenheid,
terwijl Johannes in den hoek stil te lachen stond en zachtjes voor zich heen zei: ‘Die
Bets...’
Ds. van Beemster trok de wenkbrauwen samen. ‘Wat zegt ze toch?’ wendde hij
zich tot zijn vrouw.
‘Ach, 'k beloofde haar een poppenhuis te maken, en zoo kwamen we van 't een op
het ander, is 't niet poes? Maar je mag geen leelijke woorden zeggen hoor; dan worden
moes en pappie heel, heel boos. Zal je er aan denken? Ik wil niet hopen dat de meid...’
voegde zij er tot Arnout fluisterend bij.
De jonge predikant kuchte; streek zich met de hand door zijn baard. ‘We zullen 't
onderzoeken’, sprak hij met die gewichtige intonatie, welke hij zich sedert hij in het
ambt was, onwillekeurig had aangewend, en waarmeê Aleid hem soms duchtig kon
plagen.
‘Ach nee, man, in elk geval... laat het mij dan doen. 't Wordt anders dadelijk zoo'n
quaestie’.
Betsje, blijkbaar voelend dat ze iets gedaan had wat niet mocht, drong zich met
haar kopje tegen moeders rokken. - Ze was ruim drie jaar oud nu, en nog geheel het
mooie kindje dat als baby in de wieg een ieder in verrukking bracht. Ze had de blauwe
oogen van haar moeder en denzelfden mond, met de lachende schaduwkuiltjes. Ook
het springerig haar was dat van Aleid, alleen nog heller,
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nog blonder. Het was in drieën opgenomen met een lint en bij de planting der wortels
schemerde het bloote velletje rose-teeder dóor, met soms wat zilveren
blinkeschubbetjes van roos. Lachte ze, dan waren haar tandjes als een rijtje gehakte
amandeltjes.
‘'t Zal later 'n pracht van een dochter zijn, dominee’, had mevrouw Witteveen
voorspeld met een pittig knikje van haar geveerden hoed, dien de meisjes Meiendal
oneerbiedig ‘de ruiende kip’ plachten te noemen. - ‘Mannen willen immers altijd
graag knappe dochters hebben, is het niet?’ had ze wat coquet gelachen. ‘Ach ja....
mijn man....’
Zij zuchtte en staarde naar buiten in den winterschen tuin, met in haar levendig
oog nu als een troebeling van droefheid.
‘Hij had graag een dochter gehad’, zeide zij toen, opstaande en afscheid nemende.
- ‘Maar een mensch krijgt nu eenmaal niet alles wat hij graag hebben wil. Dag
dominee, dag mevrouwtje. Zie 'k u weêr eens gauw op Heizicht, ja?’
Toen zij vertrokken was hadden Arnout en Aleid even gezwegen, als beiden met
hetzelfde vervuld. Er moest achter 't leven van deze eenzame vrouw, naar 't uiterlijk
wat wuft en oppervlakkig, een geheim liggen, als een diepte van leed, waarover zij
niet sprak en waarnaar het onbescheiden ware geweest te gissen...

VIII.
Oud en moê, met dagen die geen levenssap genoeg meer te bergen schenen om uit
te groeien tot hun volle lichtrijke lengte; als een bloem zonder groeikracht
krullende-om met doode, zwarte punten, - was het jaar naar het einde geneigd. Dan
- als een hemelsch wonder aan de dorre takken - was ontbloeid de mystieke roos van
Kerstmis; het stralend Wonder dat openging in den nacht en waarvoor de menschen
in aanbidding knielden.
Toen Ds. van Beemster op den eersten Kerstmorgen
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den kansel beklom van zijn nieuwe gemeente, was buiten de wereld wit: de hei één
witte vlakte; de half ondergesneeuwde sparren droegen hermelijnen mantels, en de
nederige dorpshuizen met hun strooien daken leken nog lager weggedoken dan
anders; er waren geen straatjes en steegjes meer, geen stoepjes en knussige
schrobgeultjes; en als men ginds op den heuvel stond van ‘de drie zusters’, leek het
dorp wel een verzonken stad.
't Was Ds. van Beemster een oogenblik beklemd te moede geweest, toen hij voor
de eerste maal in Heidenoord het Kerstevangelie zou brengen. De kerk was vol, en
het scheen hem, nu het voorgezang was weggestorven en de voorlezer, de oude boer
van den Kraaihof, met slepende stem Jesaia 53 las: Wie heeft onse predikinge gelooft?
en aen wien is de arm des HEEREN geopenbaert? Want hy is als een rijsken voor syn
aengesicht opgeschoten ende als een wortel uyt een dorre aerde: hy en hadde geen
gedaente noch heerlicheyt... het scheen hem, toen, of er een ongewone spanning
strakte onder de toehoorders, wier vele nog onvertrouwde gezichten op hem gevestigd
waren, een aandacht die over het gelezene uit den profeet Jesaia heen zich richtte op
hem, den nieuwen dominee, die nu zijn Kerstpreek onder hen zou houden. - En als
zoo vaak, dat oogenblikje tusschen den voorzang en den zegen, kòn hij zijn gedachten
niet weêrhouden van wat hij zelf de kleine bedenkselen wist eener wat schuwe
ijdelheid: te peilen naar den bodem der geheime overleggingen, die Jan, Piet en Barte
daar vóór hem, wel onder de veilige geslotenheid van hun zondagsche jas, haar beste
keursje te verbergen waanden, maar welke hij toch meende te doorzien, en waarover
hij richtte van zijn verhevene zitplaats.
Het was hem in Heveldingen vaak een reden geweest tot diepe verootmoediging
voor God; hij wist het zijn zwakheid, zijn zonde; en toch kwam telkens weêr die
neiging tot doorgronden en critiek in hem boven, waaronder zijn gemeente weerloos
was, als een levend organisme aan zijn sectie onderworpen.
Zoo dien Kerstmorgen. Hij bad er tegen en hij streed;
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maar het baatte niet. Terwijl boer Peters las en op de golvingen van zijn nog krachtig
geluid de gezalfde woorden der oude, bloemrijke bijbelsprake tot in de verste hoeken
van het kerkgebouw werden weggedragen, zag hij Hendrik Luchtmans denken dat
die nieuwe dominee toch niet de ware broeder was. Luchtmans was een der leden
van het Kiescollege die tegen zijn beroeping gestemd had, wist hij; een van hen die
hem bij zijn eerste huisbezoek met geknepen lippen en stug langs hem heen starende
oogen had ontvangen en gesproken over de weinige uitverkorenen tegenover de velen
die meenden geroepen te zijn.
En Peetje Vriezendorp - zij, die haar man het leven zuur maakte door schuldige
spilzucht, wereldsche luchthartigheid - wat dacht zij op het feest der aanbidding van
het nederige en geringe? En wat dachten al die anderen: de oude boeren met hun in
aandacht gebogen grijze koppen vol predestinatiebegrippen; de vrouwen en meisjes,
wier witte kapjes zich zoo zedig neigden over de kleurige borstdoeken?
Maar de voorlezer zweeg; en hij verhief zich, breidde als onwillekeurig de handen.
En met dat gebaar, als een zegening, vielen alle aardsche bedenkingen als een smoezel
en verwerpelijk kleed van hem af; en het was hem, daar staande voor de hem
toevertrouwde schare op dezen hoogtijd, of God zelf hem het hoogepriesterlijk
feestkleed aantoog van smetteloos wit. Zijn ziel stroomde vol van liefde en
dankbaarheid; liefde voor de zijnen, al die eenvoudigen en geringen, die met de
stugge aarde worstelden, dag aan dag, in het zweet huns aanschijns, om de schamele
bete dagelijksch brood, en wier ongestild verlangen hen als een kudde van vermoeiden
op deze gewijde plaats had saâmgedreven, smachtend naar den
levensdronk...dankbaarheid, o, heilige vreugde, omdat hij van God gesteld was hun
dien dronk te reiken, het Brood uit den hemel, het Evangelie van 's Vaders verlossende
genade in Christus Jezus, den eengeboren Zoon van God....
En terwijl buiten over barre velden, de wijde hei, opnieuw de sneeuw te dwarrelen
ging, had Ds. van Beemster

Onze Eeuw. Jaargang 16

67
gesproken met een stem zwaar van een rijke bewogenheid. Als altijd, op de hooge
feesten, was van lieverleê de volheid van zijn onderwerp hem gaan bemeesteren: het
goddelijk Kind in doeken gewikkeld en neêrgelegd in de kribbe omdat er voor hem
in de herberg geen plaats was...... Allerlei herinneringen uit zijn jeugd, het ouderlijk
huis, de warme godsvrucht zijner moeder, als een zoete poëzie, een geur van wierook,
ontstegen aan dit onderwerp en mengden er zich weer meê, balsemden zijne woorden
met een innigheid, die nochtans kracht werd, als rijpten bloesems onder zijne handen
uit tot vruchten eêl van smaak, een voedsel voor lichaam en ziel....
Kerstmis was gegaan; glinsterende kindergezichtjes hadden in verrukking
opgestaard naar den met niet te tellen zoovele kleurige kaarsjes verlichten boom,
waar Aleide met mevrouw Witteveen en de meisjes Meiendal chocolâ hadden
geschonken, en het Eere zij God had geklonken onder 't oude kerkgewelf uit honderd
jonge keeltjes. Nu was buiten de sneeuw gesmolten; een gure wind had de laatste
witte flarden weggeveegd van de groene struiken in tuin en bosch en loeide somber
door den schoorsteen van Ds. van Beemsters groot-holle studeerkamer, waar de
kachel snorde.
De predikant zat voor zijn oudejaarsavondpreek, die niet recht vlotte. Hij bladerde
in zijn bijbel en kon geen tekst vinden, hoewel er toch teksten in overvloed waren
voor 't einde van 't jaar. Na het blijde gejubel om de volheid van het Woord dat
vleesch is geworden en onder ons heeft gewoond; dat alle dingen herschept naar den
rijkdom der eeuwige kracht uit den schoot des Vaders, moest hij zijn gemeente
brengen de doodstijding van al wat uit de aarde aardsch bleef; moest hij haar met
den Prediker toeroepen het ijdelheid der ijdelheden, 't is al ijdelheid; of er met den
Psalmist aan herinneren, dat ‘het gras verdort en de bloem valt af’, omdat wij stof
zijn en tot stof zullen wederkeeren....
Zóó moest hij preêken, wist hij; maar zijn gedachten dwaalden af; hij steunde zijn
arm op zijn schrijfbureau en
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staarde in het donker van de kamer. Zijn petroleumlamp vlak vóor hem te midden
van opengeslagen boeken, die zelfs den voet bedekten, scheen een geel-warmen
kring van gezelligheid om hem heen, van waaruit de portretten van Aleid en de
kinderen - Aleid met Sam op den arm, Johannesje met Betsje in den trekwagen,
Juutje klein naakt kindje spartelend op een wollen vacht; aardige groepjes - hem
aanzagen. Doch zijn oog gleed er langs, als getrokken naar de duistere kamerhoeken,
waar schaduwen vaagden. Een wereldglobe wierp haar reusachtig bol silhouet tegen
den wand. 't Was een der stukken die hij hier gevonden had en nog afkomstig waren
van een zijner voorgangers: Ds. Rekker, den man die zijn eenzaam leven op zulk
een tragische wijze had afgesneden. Allerlei vreemde verhalen liepen rond in 't dorp
over den ouden zonderling, berucht om zijn gierigheid, wiens levensgroot portret en
buste hij met Aleid in een der vele rommelkasten van het huis had gevonden. Sedert
kon hij dezen man niet anders zien dan met de groote vadermoorders om den kleinen
mager-gelen kop met het hooge denkersvoorhoofd, waaronder de oogen peinzend
staarden, als naar binnen gekeerd; de witte stropdas om den pezigen hals, en het
beetje pluizig-warrig haar op den ronden schedel, als een nest dat verstoord was. Als
candidaat had Ds. Rekker in Heidenoord zijn intreê gedaan, en hij had er bijna veertig
jaar gestaan, tot het troosteloos einde. Oude boeren wisten zich nog te herinneren,
hoe dominee als jonge kerel, nadat hij 's morgens over de predestinatie had gepreekt,
zijn hoogen hoed op en zijn witte das nog om, met een geweer in zijn tuin op de
spreeuwen ging schieten, die in zijn bongerd dan ook alderiesselijkst te keer konden
gaan. Er moest ergens in huis, vertelde mevrouw Witteveen, die 't weêr van zijn
voorganger Ds. Kalkmeier had, nog een karikatuur-teekening schuilen door den
vreemden man van zichzelf in deze houding gemaakt. Hij, Arnout, was er nog niet
in geslaagd het ding te vinden. Waarschijnlijk stak het in den bundel paperassen
boven op de eikenhouten kast, die hij hier had aangetroffen, daar ze bij
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het huis behoorde. Eens, toen hij had moeten zoeken naar een oude, zwervende acte
voor het Provinciaal Kerkbestuur, waarvan Rekker een tijdlang scriba was geweest,
had hij den bundel van de kast genomen. Grijze stofvliezen, als de griezele restes
van lang weggeteerde vleermuisvleugels knapten los toen hij het bovenste schutkarton
oplichtte. Een ranzige geur van oud-vocht papier ontsteeg den bladen, aan de hoeken
bruin omgekruld en gerafeld, hier en daar door muizen beknaagd. Het waren papieren
van verschillende grootte en verschillenden aard: preekontwerpen, meest op den
achterkant van circulaires en kennisgevingen, uit zuinigheid, acten en synodale
verslagen, huishoudelijke notities, zelfs trouw- en geboorteberichten van collega's
uit den ring. Het was hem, Arnout, vreemd te moede geweest toen dit alles in een
haastig zoeken hem voorbij ging. Een lichte huivering had hem doorrild, en het was
hem geweest of de geest van den dooden man om hem heen waarde.
Hij was blij geweest toen hij het pak weêr veilig toegesnoerd op de hooge kast
had kunnen terugleggen met het voornemen om, zoodra Aleid op orde was, het op
te bergen in een der vele diepe kasten van het huis.
Nu, dezen avond, dat hij voor zijn preek zat voor het oude jaar, die niet recht
vlotten wilde, zweefden zijn gedachten telkens om den geheimzinnigen zonderling,
die hier vóór hem had geleefd en gewerkt. Hoeveel malen zou hij hier niet evenzoo
gezeten hebben voor zijn oudejaarsavondpreek, hij, de eenzame, voor wien het eene
jaar ging en het andere kwam zonder veel afwisseling. Wat moest er in den man zijn
omgegaan in al die jaren; welk schreiens-somber, schrijnend-wreed proces had met
tergende langzaamheid die arme ziel ontrafeld, dat denkersbrein gehitst tot de felle
wanhoop van een godverlatenheid welke hij, Arnout van Beemster, de jonge predikant
met een lieve vrouw, met lieve kinderen, wat de menschen noemden: ‘een gelukkig
gezin’, niet te peilen vermocht. - Hoe ver stond deze man, die zelf zijn koffie en zijn
naaigaren noteerde, van hem af. Was het de eenzaamheid die hem op den langen
duur was gaan drukken als een last; de
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gruwelijke leegheid van holle gangen en groote kamers. Of was het iets anders. Hij
wist niet en zou wel nooit weten. Het geheim van zijn leven had deze arme
eenzaamling met zich meêgenomen in zijn ontijdig graf...
Arnout huiverde. Zijn lamp stoomde. Een oogenblik dacht hij, waarom Aleid niet
kwam hem zijn derden kop thee brengen. Hij had behoefte aan haar zonnig gezicht.
Maar zij werd zeker door de kinderen opgehouden: Johannes die dikwijls in zijn
droomen gillend ontwaakte.
Hij stond op en pookte in de kachel; het werd koud. Toen, naar zijn schrijftafel
terugkeerend, bleef hij staan en staarde naar de silhouet van de globe op 't
bleek-trillend behangselvlak. 't Scheen een reusachtige doodskop...
(Wordt vervolgd.)
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De tragedie van Polen
Door Prof. Dr. N. van Wijk.
Weinig volken hebben een dergelijke tragedie doorleefd als de Polen, en thans heeft
die tragedie haar crisis bereikt. Hoezeer ook de heele wereld medelijden met hen
heeft, hoezeer zij ook van alle zijden als een eigen natie worden erkend, hun lot is
daarom niet minder tragisch, - eer het tegendeel. Zoowel Duitschland als Rusland
beloofden aan de Polen een toekomst, waarin hun nationale leven zich ongestoord
kan ontwikkelen; en een deel dezer beloften werd al werkelijkheid: zoo stond een
Russische oekaz van 17 Maart 1915 aan het Koninkrijk Polen het langbegeerde
stedelijke zelfbestuur toe, en onlangs ontving Warschau uit Duitsche handen een
Poolsche universiteit, waar Warschausche en Lembergsche geleerden eendrachtig
de traditie hooghouden van de aloude nationale cultuur. Maar desniettemin dienen
Polen zoowel in de Russische als in de Duitsch-Oostenrijksche legers en zijn zij
genoodzaakt elkander te bevechten, - honderdduizenden vrouwen aan deze zijde der
gevechtslinie weten niet, of hun mannen, die in het Russische leger dienen, nog in
leven zijn, - het Poolsche land is platgetreden door de legers van drie rijken. Voorwaar,
het is niet benijdenswaardig, thans een Pool te zijn! En wie draagt de schuld van al
deze ellende?
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De historie, die voor ruim een eeuw een einde maakte aan het zelfstandige bestaan
van het Poolsche rijk, - en het betreurenswaardige feit, dat in onze dagen een
Europeesche oorlog nog een mogelijkheid is gebleken. De verwoesting van Polen is
een van die momenten in dezen wereldkrijg, die ons het sterkst dien heelen krijg als
een absurditeit doen voelen.
Meermalen heb ik de bewering gehoord, dat het Poolsche rijk door zijn misbruiken
en wantoestanden niet anders verdiend had dan verdeeld te worden. Natuurlijk kan
men zoo denken en tegelijk een zeker medelijden voelen met deze slachtoffers van
hun eigen zonden. Wilden we alleen voor het ongeluk van onschuldigen voelen, dan
zouden wij zelf in de eerste plaats vrij van zonden moeten wezen, - en wie zou dat
van zijn eigen ik durven beweren? Zeer zeker waren de Polen der achttiende eeuw
voor een groot deel zelf de bewerkers van hun ondergang, - maar tegenover de slechte
qualiteiten van hun gemeenebest stonden ook goede, en dergelijke fouten, als ons
bij hen ergeren, komen ook elders voor. Ik meen, dat onze eigen vaderlandsche
geschiedenis zooveel overeenkomst heeft met die van Polen, dat niemand van ons
zich geroepen mag voelen, bij het aanschouwen van Polens val in de achttiende eeuw,
naar deze gevallene den eersten steen te werpen, - en dat we dus ook over het Polen
van thans den staf niet mogen breken, zijn tragisch lot beschouwend als een gevolg
van eigen schuld, dat ons brave lieden verder koud mag laten.
Inderdaad is het parallelisme frappant! In de middeleeuwen zien we het Poolsche
rijk ontstaan uit verschillende kleine staatjes, in naam één staat, in werkelijkheid
echter dit eerst wordend in de veertiende eeuw. Het rijk van Kazimir den Grooten
(1333-1370), die de verhouding van Polen tot naburige staten door traktaten regelde
en het Ruteensche ‘Roodrusland’ met Polen onder één scepter vereenigde, heeft een
zekere overeenkomst met den Bourgondischen staat van Philips den Goeden. Polen
ging door met zich uit te breiden, vooral door de vereeniging met
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Litauen in 1386. Hierdoor ontstond het reuzenrijk der Jagellonen, dat zich een tijdlang
uitstrekte van Zwarte Zee tot Oostzee en dat in de 16e eeuw zijn grootsten bloei
bereikte onder de laatste vorsten uit het oude koningshuis en onder Stefan Batory
(1576-1586). Niet alleen waren het daden van politiek en oorlog, die het rijk groot
maakten: niet minder deden dat de geestelijke cultuur en de kunst. De Krakausche
universiteit, in 1400 gesticht, was een ver buiten Polen bekend centrum van
wetenschap. Wie Krakau kent, kan zich niet genoeg verbazen over de hooge vlucht,
die hier eerst de gotiek, daarna de architectuur der renaissance genomen heeft. En
Jan Kochanowski (1530-1584) deed de Grieksche tragedie in gracieus-statige Poolsche
verzen herleven en schonk zijn volk een psalmvertaling, in weinig talen geëvenaard,
- en een lyriek van een welluidendheid en soepelheid, die bij ons eerst Bredero, Hooft
en Vondel zouden bereiken, en die zij niet overtroffen hebben.
Men ziet hieruit reeds, dat de bloeitijd van Polen ouder is dan de onze. En met den
tijd van verval is het evenzoo. Zoowel bij ons als in Polen was een der hoofdoorzaken
van den achteruitgang de sterke decentralisatie. Hoe groot ook de daden waren van
Jan Sobieski, die in 1683 de Turken voor Weenen versloeg, reeds lang vóór hem was
de koningsmacht al te sterk gedaald en in de eeuw, die op hem volgde, werd ze een
voorwerp van spot voor heel de wereld. Intusschen steeg steeds de invloed van den
adel, en het liberum veto stelde zelfs een armen, berooiden szlachcic in staat, op de
lotgevallen van zijn vaderland een aan zijn kleinheid geheel onevenredigen invloed
uit te oefenen. Dat wat de edelman in Polen was, dat was bij ons de regent, en hoewel
de Nederlandsche staten niet tot datzelfde punt van onbeduidendheid en
belachelijkheid zijn gezonken als de Poolsche landdag, we mogen niet blind zijn
voor het parallelisme in de ontwikkeling, een gevolg van gelijke oorzaken. Wanneer
bij ons de excessen niet zoover gingen als daarginds, zal dat o.a. aan ons flegmatiekere
karakter zijn toe te schrijven, maar natuurlijk is dit
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slechts een der oorzaken. Een andere, die meteen verklaart, hoe ook in andere
opzichten de val van Polen zooveel dieper was dan de onze, is de langere duur van
het ontbindingsproces: het overheerschen van den landdag en den daar oppermachtigen
adel boven het centrale gezag vangt reeds aan met de constitutie ‘Nihil novi’ van
15051), om daarna den Poolschen staat steeds verder van den evenwichtstoestand te
doen afwijken.
De decentralisatie van de Poolsche adelsrepubliek2) was de keerzijde van een zeer
ruime opvatting van vrijheid. Andere uitingen hiervan waren de groote rechten, die
men aan wingewesten liet en de groote verdraagzaamheid in het religieuze. Welnu,
verdraagzaam waren onze voorouders ook, hoewel de opvattingen van vroeger eeuwen
geen gelijkheid van alle kerkgenootschappen toestonden zooals die nu bestaat. Helaas
zijn in Polen de idealistische pogingen tot ‘verbetering van het gemeenebest’ in de
16e eeuw afgestuit op de vèr-strekkende kerkhervormingsplannen, beoogende het
scheppen van een staatskerk, veel lijkende op de Katholieke, maar niet hiermee
identisch. Had men zich tevreden gesteld met een hervorming van den staat, zonder
een dergelijk radicalisme in het kerkelijke, wellicht was Polen dan teruggekomen
van den verderfelijken weg van steeds grootere decentralisatie.
Het heeft niet zoo mogen zijn: Polen moest te gronde gaan aan zijn eigen gebreken.
Heldhaftige pogingen tot reorganisatie mochten niet baten, omdat het reeds te laat
was. De hervormingen van 1773, waarvan wel de gewichtigste was de instelling
eener ‘educatie-commissie’, het eerste ministerie van onderwijs in Europa, dat van
1773-1794 voorbeeldig heeft gewerkt, - de daarop gevolgde grondwet van 3 Mei
1791 konden den val van 't eens machtige rijk niet meer beletten; zij maakten dien
te tragischer,

1) Prof. Oswald Balzer. Geschiedenis van het staatsorganisme van Polen. Résumé van colleges
aan de universiteit, Lemberg 1914, blz. 2 v.
2) De Poolsche term is rzeczpospolita, de letterlijke vertaling van 't Latijnsche res publica. Wij
zouden 't ook kunnen weergeven door ‘gemeenebest’.
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doordat ze toonden, dat de ten onder gaande staat de oorzaken van zijn zwakheid
besefte.
In dezelfde periode, die aan Polens bestaan een einde maakte, ging ook Nederlands
vrijheid verloren; door dergelijke oorzaken was het van een krachtigen staat een
speelbal in de handen van machtiger naburen geworden. En wanneer wij thans een
zoo gezegend rijk zijn als we zijn, terwijl Polen tot den huidigen oorlog toe verdeeld
is geweest tusschen drie staten, dan hebben we dat voor een groot deel daaraan te
danken, dat we in 1815 bij Frankrijk behoorden, dat toen het kind van de rekening
moest worden. Waren wij verdeeld geweest tusschen drie Europeesche grootmachten,
dan had het Weener congres ons wellicht evenzoo behandeld als Polen, en wie weet,
of we niet thans evenzeer als dit onder den voet werden geloopen! Nu past ons een
gedachte van sympathie en medelijden met deze ongelukkige natie.
Voor een volk, dat een zoo droevig lot heeft als de Polen, hebben de herinneringen
aan het mooie verleden een voor anderen onbegrijpelijke waarde. Zij versterken het
nationale gevoel, maken, dat de natie blijft voortbestaan, ook al vormt ze geen eigen
staat meer, zij scheppen de nationale kunst.
Wanneer in Adam Mickiewicz'1) epische legende Konrad Wallenrod (1827) de
Litausche wajdelota (zanger) gezongen heeft van de pestjonkvrouw, die met haar
bloedigen doek wuift en paleizen worden tot woestenijen, - van de plundertochten
van vijanden, die een geheel land ten grave doen gaan, dan vervolgt hij:
‘Kom tot mij, laat ons neerzitten op het graf der volken,
Laat ons peinzen, zingen en tranen storten,’

en daarna volgen de vermaarde regels, iederen Pool zoo uit het hart gegrepen:
‘O tijding der gemeente, gij ark des verbonds
Tusschen oude en jongere jaren:

1) 1798-1855.
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In u legt het volk het wapen zijns ridders,
Het geweef zijner gedachten, de bloemen van zijn gevoel!
O arke! Gij zijt door geen slag gebroken,
Zoolang niet uw eigen volk u veronachtzaamt:
O lied der gemeente, gij staat op wacht
Bij de monumenten van de kerk der natie,
Met vleugels en stem des aartsengels Bij wijlen ook houdt gij des aartsengels wapen...
De vlam verteert geschilderde historie,
Schatten, die vernielen roovers met zwaarden:
Het lied ontkomt gaaf! Het gaat rond bij de schare;
Maar als lage zielen niet vermogen
Het te voeden met weemoed en te drenken met hoop,
Zoo vlucht 't in de bergen, hecht zich vast aan ruïnen
En van daar verhaalt het de oude tijden...
Zoo vliegt de nachtegaal weg uit het huis,
Door vuur gevuld, - zit een wijle op het dak:
Als de daken instorten, vlucht hij in de bosschen,
En met ruischende tonen, over puinhoopen en graven
Zingt hij zacht den reizenden het lied van den rouw.’

Die ‘tijding der gemeente’, dat ‘lied van den rouw’, dat is de Poolsche letterkunde
der 19e eeuw, dat zijn in de eerste plaats de drie groote poëten Mickiewicz, Slowacki
en Krasin'ski; deze drie mannen alleen hebben reeds bewezen, dat de Poolsche natie
niet is gestorven, dat zij in haar diepste verval zich uiten kon in schooner en krachtiger
taal dan ooit te voren; deze drie dichters kan ieder volk aan de Polen benijden.
Het ligt voor de hand, dat het vaderland den grondtoon vormt van hun poëzie. ‘Gij
zijt als de gezondheid’, zegt Mickiewicz tot zijn geliefd Litauen, ‘hoezeer we u
moeten liefhebben, beseft slechts hij, die u verloren heeft’, en die woorden kan bijna
iedere Pool tot de zijne maken, al wil hij dan ook niet (evenmin als trouwens
Mickiewicz dat wilde) zijn vaderland beperkt zien tot Litauen. In Parijs dichtte
Mickiewicz zijn epos Pan Tadeusz, en hoewel alles fantasie is, alle personen, plaatsen,
de heele intrigue: in dit gedicht leeft het vaderland in zijn meest uiteenloopende
uitingsvormen. De zonsondergangen gaven
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een der grootste Poolsche kunstenaars (S. Witkiewicz) aanleiding tot een enthusiast
artikel over ‘Mickiewicz als colorist’, - en hoeveel hooger staan nog de menschen,
allen Polen, en boven allen steekt uit Tadeusz' vader, in de gedaante van een
Franciskaner monnik een groote boetedaad verrichtend in dienst van het vaderland.
- Vaak is Mickiewicz bitter, haat bezielt hem tegen wie hij voor de beulen van zijn
volk houdt; de deugden van het voorgeslacht nemen onder zijn pen wel eens
overdreven afmetingen aan: in de vereeniging van Polen met Litauen als ‘gelijken
met gelijken’ ziet hij het symbool en den voorbode van de toekomstige vereeniging
aller volken in de Christelijke liefde. Mickiewicz' geheele leven, van den tijd af, dat
zijn geest geheel tot rijpheid gekomen was, is een dienen van zijn volk geweest, met
de middelen, die hij voor de beste hield. Dat hij verward raakte in den doolhof van
een mystieke wereldbeschouwing, die slechts voor korten tijd in een beperkten kring
van menschen gezag had, dat maakt zijn leven te tragischer, het doet aan zijn grootheid
niets af. ‘Ik ben een mensch,’ zegt Konrad in het derde deel van het ‘Doodenfeest’
(Dziady) tot God, ‘en daar, op aarde is mijn lichaam;
‘Daar had ik lief, in 't vaderland bleef mijn hart...
Maar die liefde van mij op aarde,
Die liefde rustte niet op één mensch,
Gelijk het insekt op de bloem van de roos,
Niet op één gezin, niet op één leeftijd:
Ik bemin geheel een volk! Ik vatte in mijn armen
Al zijn verleden en komende geslachten,
Ik drukte ze hier aan mijn boezem,
Als vriend, minnaar, echtgenoot, als vader;
Ik wil het opheffen, gelukkig maken,
'k Wil heel de wereld er door verbazen....
Ik heb geen middel - en hier kwam ik om het te leeren.
Ik kwam gewapend met al de macht der gedachte,
Van die gedachte, die aan de hemelen Uw donder ontrukte,
Naging den gang Uwer planeten, de diepte der zee ontsloot;
Ik heb meer: die macht, die menschen niet kunnen geven,
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Ik heb dat voelen, dat zich in zich zelf bewaart
Als een vulkaan, bij wijlen slechts rookend door woorden...’

Onze tijd heeft meer zin voor het concrete dan voor een dergelijk romantisch
enthusiasme. Jongere geslachten van Polen zien dan ook de koude realiteit aan met
koelere gevoelens. Toch wordt Mickiewicz tot heden toe vereerd als de tolk der
nationale idealen bij uitnemendheid, en de groote neo-romanticus Wyspian'ski heeft
hem gehuldigd in de apocalyptische visioenen van zijn ‘Legioen’ (1900), waar hij
den dichter-ziener schildert, het brandende schip des vaderlands met zijn versagende
bemanning voortsturend door een onstuimige zee vol lijken, naar het einddoel: de
wederopstanding in den-Geest-het-Woord.
Een geheel andere persoonlijkheid dan Mickiewicz is Julyusz Slowacki
(1809-1849). Is de versificatie van Mickiewicz eenvoudig, massief, soms op het
droge af, die van Slowacki is levendig, beweeglijk, bijwijlen fantastisch en grillig.
Hij toovert met de Poolsche taal, die onder niemands handen zich zoo gehoorzaam
heeft laten kneden als onder de zijne. Zijn heele persoonlijkheid is grilliger, hij is
ijdel, eerzuchtig, prikkelbaar. Maar ook hij kwam onder den invloed van Towian'ski's
mystiek, en terwijl deze Mickiewicz beroofde van de klaarheid zijns geestes, hem
de poëzie deed verwaarloozen als zijnde een ijdel tijdverdrijf, gaf ze aan Slowacki
het evenwicht, dat hij noodig had, maakte hem toegevender voor anderen en strenger
voor zichzelf, inspireerde hem ten slotte zijn onvoltooid gebleven meesterwerk, den
‘Koning-Geest’ (Król-Duch). Dit is bedoeld als een historie van den genius van het
Poolsche volk, telkens zich in nieuwe gedaanten herscheppend. De door Slowacki
voltooide stukken van dit gedicht spelen in den grijzen voortijd; de laatste incarnatie
van den ‘Koning-Geest’ is Boleslaw de Vermetele (1058-1080), maar dezen zang
heeft de dichter niet meer kunnen afmaken. Dit geheele gedicht draagt wellicht nog
meer dan andere werken van Slowacki het stempel van diens fantastischen geest.
Het sujet bracht dat mee: ‘het was niet te doen om een berijmde kroniek..., om
uitwendige geschiedenis, maar om de uitbeelding van
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de werking van mystieke, bovenaardsche krachten, die volken en aarde voortstuwen
naar hun laatste doel; niet om een historisch-maatschappelijke synthese, om
psychologie der historie; de bedoeling was: een symbolische, subjectieve synthese’1).
Zygmunt Krasin'ski (1812-1859) is vooral om zijn religieus-philosopische ideeën
van belang. Hem had getroffen de overeenstemming tusschen zijn eigen tijd en het
Rome der keizers. Aan dit Rome wijdde hij zijn ‘Irydion’. De hoofdpersoon, naar
wien dit werk heet, is een Griek, die hartstochtelijk zijn vaderland liefheeft en even
hartstochtelijk Rome haat. Hij wil dit ten verderve voeren en op de ruïnen een nieuw
Griekenland van klassische schoonheid opbouwen. Voor geen middel schrikt hij
terug, steeds verder voortgedreven op den weg van het booze door zijn raadsman
Masinissa, zijn slechten genius. Ook de Christenen verafschuwen het Rome van
Heliogabalus en hen wil Irydion als werktuig gebruiken, maar zijn aanslag faalt, en
als hij na lange eeuwen uit den doodsslaap ontwaakt, dan ziet hij de ruïnen van Rome,
dat overwonnen is door het Kruis, door het evangelie van Christus.
Nu heeft onze tijd veel overeenkomst met Rome: een dergelijk ongeloof, een
dergelijke geraffineerdheid van materiëele cultuur, een dergelijk samensmelten van
de naties tot één massa: Caesar vereenigde al de volken der wereld tot één geheel,
een nieuwe volken-menger was Napoleon. Evenals Caesar de wegbereider was van
een nieuwe idee, evenzoo zal ook nu zulk een idee aan de wereld nieuwe kracht
geven; die idee zal daarin bestaan, dat het leven der volken wordt gekerstend evenals
voor lange eeuwen dat van afzonderlijke menschen. Totnogtoe wordt de verhouding
tusschen rijken geregeld door politiek en diplomatie, m.a.w. door menschelijke
onvolkomenheid. De rijken in hun huidige gedaante zijn een schepping der menschen,
de naties echter een schepping Gods; daarom is de verdeeling van Polen een vergrijp
geweest tegen de

1) A. Brückner, Geschiedenis der Poolsche letterkunde in hoofdlijnen II2, Warschau-Krakau
1908, blz. 164.
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godheid. Daarmee hangt samen, dat de eerste conditie voor den toekomstigen
vooruitgang der wereld is: de wederopstanding van Polen. ‘Waar moet dus het
bewustzijn van dien vooruitgang zich het trouwst weerspiegelen? Waar moet het
levendigst opglanzen het vizioen van die toekomst? Voorzeker in Polen.’ - Dit lezen
we in de proza-inleiding op het gedicht ‘Morgenkrieken’ (Przeds'wit), en daarop
volgt in het gedicht zelf de poëtische uitbeelding van dergelijke ideeën, verbonden
met een lofzang op het voorgeslacht. De dichter vaart in den nacht met zijn gezellin
op een Italiaansch Alpenmeer. Daar aanschouwt hij het voortjagen en geleidelijk
optrekken van de nevelen des nachts en het doorbreken van de zon, tot er ‘niets meer
zichtbaar is in de ruimte behalve azuur en stralen’, en tegelijk doorleeft hij het
verleden en de resurrectie van Polen.
Krasin'ski is nog meer dan Mickiewicz de tolk van het Poolsche messianisme.
Ook de Poolsche philosofen, bij wie zijn ideeën zich aansluiten, verkondigen deze
toekomst-idealen. De term ‘messianisme’ gaat terug op den mathematicus-wijsgeer
Hoene-Wron'ski (1778-1853), volgens wien het messianisme de menschheid
voorbereiden moet op de zevende wereldperiode, waarin zij het paradijs zal
weervinden, dat is de absolute waarheid en het absolute goed. Dan zullen de Slaven
de menschheid leiden; Wron'ski dacht trouwens, hoewel hij een hartstochtelijk
Katholiek was, aan de Russen en niet aan de Polen de belangrijkste rol toe. Een veel
grooteren invloed op Krasin'ski had de Hegeliaan Cieszkowski, wiens gedachten hij
soms zonder belangrijke modificaties overnam. Deze onderscheidde in het verleden
twee wereldperioden: die vóór Christus, toen de natuur boven den geest ging, de
periode van God den Vader, en die na Christus, waarin de geest boven de natuur
gaat, zonder die nog geheel te niet te doen, de periode van God den Zoon. In een
derde ontwikkelingsphase komt de menschheid, onder de leiding der Slaven, tot het
heiligdom van den Geest; dan zal de Christelijke liefde, die tot nu toe slechts de
harten der menschen kon
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bereiken, het leven der volkeren gaan beheerschen. Gevoel en wetenschap zullen
elkaar niet meer bestrijden.
Er bestaat een zekere overeenstemming tusschen deze theorieën en de door groote
Russen uitgesproken behoefte aan vóór alles ethische grondslagen van het
maatschappelijk leven. Maar datgene wat bij Gogol', Tolstoj, Dostojewskij, Tsjechow
den indruk maakt van een verschijnsel, van perioden onafhankelijk en voortkomend
uit de oversterke behoefte van den Russischen geest aan verwezenlijking van
algemeen-menschelijke idealen van liefde en deemoed, dat is bij Mickiewicz en
Krasin'ski een aan een kort tijdperk gebondene reactie op den diepgevoelden
rampspoed van het vaderland. Al staan de Polen wellicht minder ver van de Russen
af dan de Duitschers of Engelschen, zij zijn door hun geheele cultuur en
geestesorganisatie West-Europeanen en hebben als alle natiën van West-Europa in
de laatste halve eeuw een sterke neiging getoond tot het concrete en reëele. Zij
smachten naar een betere toekomst voor hun volk, maar dat komt niet voort uit een
sterke, hoewel ietwat vage behoefte, om dat wat ze als het goddelijk element in hun
binnenste voelen, tot den zuurdeesem van het algemeen geluk der wereld te maken,
maar uit het gevoel, dat hun onvrije volk dezelfde rechten heeft op een gelukkig
bestaan als elk ander. Dat gevoel maakte Mickiewicz, Slowacki en Krasin'ski tot
mystici: het maakte een jongere generatie tot aanhangers van verschillende politieke
leuzen, die elkaar met heftigheid bestreden. De positie van Polen bracht mee, dat
men het over de te volgen gedragslijn allerminst eens was; allen bond de piëteit voor
het verleden, maar over het heden en de toekomst twistte men op een wel eens al te
kleinzielige wijze.
Dat moet men weten, om het neo-romantisme van Wyspian'ski te begrijpen.
Stanislaw Wyspian'ski (1869-1907), de schilder-dichter, had gemeen met zijn leeraar,
den schilder Jan Matejko (1838-1893) de hartstochtelijke liefde voor het grootsche
verleden. Zijn model voor een geschilderd kerkvenster, voorstellende Kazimir den
Grooten, toont ons
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meer dan de uiterlijke trekken de onsterfelijke, koninklijke ziel van dezen genius des
volks, ‘lichtend in de lange nachten der natie’, droomend ‘het levens (z)ijns volks,
koninklijk, hemelsblauw, klaar.... in den Roem, in de overtalrijke gelederen van den
marsch der eeuwen’. ‘Grootheid verkondigde den volke mijn testament’, aldus spreekt
Kazimir in het gedicht, dat Wyspian'ski hem wijdde en waaruit ook de voorafgaande
citaten genomen zijn. Dit gedicht is een tweede ‘Koning-Geest’; echter wordt hier
niet als bij Slowacki de genius des volks in telkens nieuwe personen herboren: de
ziel van den grooten koning keert, gehoor gevend aan een stem, die haar roept, terug
van de velden van Erebos en blijft waken over haar volk. Zij hoort, hoe een kleine
man (Matejko), ‘nietig van lichaam, als de menschen zijn; gebogen niet door leeftijd
maar door arbeid, een van diegenen, die op engelen gelijken’ aan zijn graf de tranen
komt storten, die hij aan geen menschen laat zien, - zij verneemt, dat het volk
ongelukkig is en dat de idealen van verloren schoonheid het eenige zijn, wat allen
bijeenhoudt; dan treft haar oor het gekibbel der partijen, doch de scharen des volks
zijn gereed het bevel van den Koning-Geest op te volgen, zij zijn ‘die gloeiing nabij,
waaruit bliksemslagen worden’: ‘ik wierp’ - zoo eindigt de koningsziel haar relaas
- ‘den hamer naar den spreker, zoodat zijn borst openspatte en hij viel, - en het volk
zag zich vrij.’
In fantastischer vorm zegt Wyspian'ski hetzelfde in zijn ‘Bruiloft’ (Wesele), het
grilligste mengsel van realiteit en allegorie, dat mij bekend is. De dichter voert talrijke
levende personen uit Krakau en omgeving ten tooneele; zij zijn bijeen om het huwelijk
van een jongen poëet met een boerenmeisje te vieren; ook dit huwelijk is een ware
gebeurtenis. Tusschen deze personen door beweegt zich een huls, die om een
rozestruik gewonden was om die tegen bevriezen te bewaren. Deze huls, door een
geëxalteerd Jodinnetje losgemaakt in den tuin, toovert aan verschillende personen
fantasiebeelden voor; zoo wordt de ‘landheer’ bezocht door Wernyhora, een
profetischen persoon,
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ook van een schilderij van Matejko bekend. Wernyhora geeft hem een gouden horen,
laat hem allen, die in de buurt wonen, bijeenroepen, en dan zal den volgenden morgen
het stooten van den horen het sein wezen tot een groote daad. De ‘landheer’ is in
extase, treft de noodige toebereidselen, maar daarna slaapt hij in, en als hij wakker
geworden is, kost het hem heel wat moeite, zich het bezoek van Wernyhora te binnen
te brengen. De knecht, die uitging om het volk samen te roepen, verloor onderweg
den gouden horen, toen hij zich bukte om zijn muts met pauweveeren op te rapen,
zoodat: wanneer allen in gespannen aandacht wachten bij de kerk, uitziende naar de
richting van Krakau, dan is er niemand, die het teeken geven kan. Nu vat de strooien
huls (het symbool van het platte, onbeduidende) de viool en op de maat van een
banaal wijsje vereenigen zich allen tot een loomen, droomerigen dans.
Zoo uitte zich de liefde tot het vaderland, de teleurstelling over onverwezenlijkte
idealen onder de pen van den grooten neo-romanticus; maar ook in de realistische
kunst voelt men overal de intense liefde voor het eigen volk. Zeromski beschrijft ons
de geschiedenis van dokter Judym (‘Daklooze menschen’), den arme-lui's-zoon,
opgevoed op kosten van een rijke dame. Hij kent uit zijn jeugd het leven der
Warschauer arbeiders; zijn eigen broeder, dien hij naar vermogen helpt, is zelf zoo'n
arbeider. Met materieele hulp is hier weinig gedaan: hoeveel duisterheid van geest
valt er ook niet te overwinnen, bij dien broeder en zijns gelijken. En niet alleen bij
hen! Als Judym een tijdlang vergeefs gepoogd heeft in Warschau praktijk te krijgen,
neemt hij een betrekking aan op een badplaats. Hier komt hij, de idealist, spoedig in
botsing met anderen, die aan dezelfde onderneming verbonden zijn, en zich minder
dan hij laten leiden door liefde voor den medemensch. Eenzaam gaat hij zijn
levensweg, het persoonlijk geluk, hem toelachend aan de zijde van een vrouw, die
hem liefheeft, versmaadt hij, om zich geheel te wijden aan de lijdende menschheid.
Het zou voor een fijngevoelig literatuur-historicus een interessant thema zijn, om
eens
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na te gaan, waardoor dergelijke Poolsche literatuur verschilt eenerzijds van de
Westeuropeesche, anderzijds van de Russische, welker grondtoon eveneens is de
liefde en het medelijden, maar waaraan toch een zoo absoluut andere stemming ten
grondslag ligt.
Laat ik nog een der andere realisten noemen: Rejmont. In zijn ‘Boeren’ (Chlopi)
behandelt hij het leven van een Poolsch dorp gedurende de vier elkaar opvolgende
jaargetijden. Hij is de Poolsche Stijn Streuvels. Machtig is zijn taal: schildert hij ons
een landschap, beschrijft hij het bonte kermisgejoel, verhaalt hij, hoe de ziel van den
gestorven boerenknecht Kuba opfladdert als de vogel Gods, eerst nog ronddwalend
en afscheid nemend van wat ze liefhad op aarde, hij doet dat alles zoo alsof niet
Rejmont het zag, maar een van die boeren, bij wie zijn liefde is. Hij spaart ze niet,
schildert onpartijdig dat mengsel van goede en kwade neigingen, dat hier minder
dan bij de hoogere lagen van de maatschappij onder een bedrieglijk vernis zich
verschuilt. Een sterke neiging tot het materiëele, zich o.a. uitend bij alle
voorbereidingen tot een huwelijk, - een naïeve liefde voor de religie en het goddelijke,
zich toonend, wanneer de oude Roch zijn Christelijke legenden vertelt, - een ziedende
hartstocht, bijwijlen voerend tot misdaad, - maar een intens medegevoel, zelfs met
een zondares als Jagusia - want ze was toch goedhartig en gaf gul aan armen! -, dat
alles en zooveel meer schildert ons Rejmont, met de scherpe kleuren van onbarmhartig
realisme, maar met een hart vol medegevoel! Hoe vaak kwamen me Rejmonts
‘Boeren’ voor den geest, toen ik dezen zomer die Jagusia's, Anteks en hoe ze meer
mogen heeten, voor me zag, in Galicië, - toen ze mijn metgezel en mij de handen
kusten en ons niets te zeggen hadden dan dat ze niets meer bezaten, geen huis, geen
gereedschap, geen koren en geen zaad.
Toen ik in den zomer van 1913 voor 't eerst eenige weken in Polen doorbracht, heb
ik daar leeren begrijpen, welk een plaats de nationale gevoelens innemen in het
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hart van een volk, dat in zoo moeilijke condities leeft. De nationale grondtoon van
alle denken en voelen komt nog meer uit in het leven van elken dag dan in literatuur
en kunst. Toen, in 1913, was het duidelijk merkbaar, dat een Poolsche socialist minder
internationaal voelde dan een Westeuropeesche; bij mijn kennissen behoefde ik
weinig moeite te doen, om ze over het goede en groote uit den voortijd te laten
spreken; trouwens Krakau, waar ik was, leende zich daar uitmuntend toe, Krakau,
waar elke straat, elk plein tot ons spreekt van de aloude beschaving van een groot
volk. Chauvinistisch gesnoef heb ik zelden of nooit gehoord uit Poolschen mond.
Terwijl elders nationalisten u wel eens willen overtuigen van de superioriteit van
hun volk boven andere, is een Pool tevreden, als gij slechts erkent, dat zijn natie niet
minder recht dan elke andere heeft, om een eigen bestaan te voeren. In het
messianisme van voor driekwart-eeuw lag een kiem van hoogheidwaan, maar die is
niet vruchtbaar gebleken, althans ik heb daarvan nooit iets gemerkt. Hetgeen mij
indertijd vreemd voorkwam, dat was de wijze, waarop gesproken werd over een
toekomstigen oorlog. De Balkan-quaestie, toen meer dan ooit actueel, deed menigeen
een Europeeschen oorlog voor zeer waarschijnlijk houden. Hoe verbaasde ik mij,
door bezadigde mannen dit vooruitzicht met een zekere vreugde te hooren begroeten.
‘Ons land zal 't eerst verwoest worden’, zei men mij in intieme gesprekken, ‘maar
wellicht zal onze nationale toekomst daardoor beter zijn dan het heden.’
Toen, in 1913, trok het onweer voorbij, maar een jaar later barstte het los met een
vroeger ongekende woede. Het grootste deel van Polen werd door al de rampen, die
een moderne oorlog met zich meebrengt, bezocht; zijn lot was te tragischer, doordat
zijn zonen in drie legers meevechten, niet voor de belangen van de eigen nationaliteit,
maar voor die der rijken, waarover deze verdeeld is. Maar: de Poolsche zaak is aan
de orde, en in de Poolsche harten ontwaakt de hoop op een betere toekomst. Hoe
stelt men zich die echter voor? Helaas loopen de meeningen daarover
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sterk uiteen; de gouden horen van Wernyhora, bestemd om allen onder één leuze te
vereenigen, is nog niet teruggevonden. Daarover behoeven we ons trouwens niet te
verbazen, en we mogen er ook den Polen geen verwijt van maken. Dat een romanticus
als Wyspian'ski dat deed, is begrijpelijk: hij droomde zich gaarne met Kazimir den
Grooten zijns volks toekomst ‘koninklijk, hemelsblauw, klaar’, hij schouwde op de
door-een-krioelende wereld met een hooge bezieling, en het is goed, dat er zulke
geesten zijn: zij houden de liefde voor het ideale wakker; maar 't spreekt vanzelf, dat
ook zij niet in staat zijn, al de inderdaad ingewikkelde problemen van het practische,
prozaïsche leven op te lossen. En de Poolsche quaestie is zoo ingewikkeld, dat men
zich wel eens afvraagt, of ze op te lossen is. Elke rechtgeaarde Pool zou natuurlijk
het liefst het oude rijk Polen hersteld zien. Maar wat moet hier toe behooren? Behalve
het ethnographische Polen ook dat heele gebied van Litauen en West-Rusland, dat
tot den tijd van Katharina II een deel van 't Poolsche rijk was en waar landadel en
intellect grootendeels nog Polen zijn? Deze elementen der bevolking voelen zich
inderdaad nog als zoodanig. Maar naast het Poolsche intellect zijn een Litausch, een
Wit-russisch en een Klein-russisch intellect opgekomen, die geen nadere aansluiting
bij Polen zouden wenschen. Trouwens, gesteld dat Rusland de stichting van een
onafhankelijk Polen goedkeurde, dan zou het dit waarschijnlijk wel beperkt willen
zien tot het zgn. ‘Koninkrijk’ oftewel Congres-Polen, dat van 1815 tot 1830 door
den Russischen keizer volgens een voor dien tijd bijzonder liberale grondwet werd
bestuurd. Dit ‘Koninkrijk’ is ongeveer het door een continuë Poolsche bevolking
bewoonde deel van Rusland; in het uiterste noordoosten alleen wonen Litauërs.
Gesteld nu, dat dit ‘Koninkrijk’ een vrije staat werd, zouden dan Oostenrijk en Pruisen
hun Poolsche provincies er bij voegen? Als ze niet door vernietigende nederlagen er
toe gedwongen worden, is dat niet aan te nemen. Desnoods zouden we aan de
oplossing kunnen denken, dat Congres-Polen en Galicië tot een autonoom
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derde lid van de Donaumonarchie werden samengevoegd. Zouden dan echter de
Polen er kalm in berusten, dat Posen Pruisisch bleef? Zou Duitschland niet, bevreesd
voor Poolsche intriges, een dergelijke oplossing tegenwerken? En zou het geneigd
zijn, het grootendeels door eigen kracht veroverde gebied aan den bondgenoot te
geven? Wanneer echter alle vermoedens, die we opperen kunnen, om een of andere
reden onwaarschijnlijk zijn, dan moeten we wel het probleem voor onoplosbaar
verklaren. Het zou dat in mindere mate zijn, wanneer de nieuwe wereldperiode,
waarvan Krasin'ski droomde, werkelijk aanstaande was, de periode, waarin de
onderlinge verhouding der staten bepaald wordt door een altruïstische, Christelijke
liefde. Maar daarnaar ziet het niet uit, en hoezeer ook thans nog edel-denkende Polen
hun volksgenooten aansporen om zich eendrachtig onder één leus te vereenigen,
tegelijk voelt elk nuchterdenkend mensch, dat de toekomst van Polen voor een groot
deel afhankelijk is van de belangen der drie rijken, die het oude gemeenebest verdeeld
hebben, vooral van dat rijk, dat bij het sluiten van den vrede het sterkst zal zijn, voor een kleiner deel van de wenschen der eigen natie.
Het is dus begrijpelijk, dat menigeen zijn idealen niet al te hoog stelt. Een vrij
Polen, bevattende het geheele Poolsch sprekende gebied, zal wel een utopie zijn.
Wat is dan het beste? Is nadere aansluiting bij Rusland of bij Duitschland en
Oostenrijk gewenscht? De meeningen hierover loopen sterk uiteen: geen wonder,
nu een eeuw lang de drie stukken hun eigen geschiedenis hebben gehad. In elk der
drie deelen zijn in die eeuw de nationale idealen in zeer verschillende mate
gerealiseerd; er zijn economische banden geknoopt, die niet zoo maar verbroken
kunnen worden; voor den een wegen economische overwegingen zwaarder, voor
den ander nationaliteitsidealen. Wat moet nu de idee zijn, die alle Polen in dezen tijd
van onzekerheid bindt? Bestaat er een dergelijke idee, die voor verwezenlijking
vatbaar is? Zoo ja, dan moge de ‘Koning-Geest’ zich incarneeren in een genialen
ziener, die ons deze idee komt openbaren.
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Voorloopig echter hebben de Polen een naderbij liggenden plicht, namelijk dien, om
hun volk in leven te houden en het zoo goed mogelijk te vrijwaren voor de gevolgen
van de oorlogsrampen, die het getroffen hebben. Ook wij stonden in Augustus 1914
voor de noodzakelijkheid om met alle krachten samen te werken, teneinde het
geschokte maatschappelijk leven in het spoor te houden. Allerlei nieuwe organisaties
ontstonden in korten tijd, en wie organiseerend talent had, trad als vanzelf bij al dien
nieuwen arbeid op den voorgrond. In hoeveel sterker mate moest dit alles het geval
zijn in een land, dat van den eersten dag af oorlogsterrein was en waar een jaar lang
millioenenlegers zich heen-en-weer-bewogen als een harmonika, die men uittrekt
en weer inschuift? Niet alleen was daar meer inspanning noodig dan bij ons, om erge
catastrofen te voorkomen, maar ook moesten, doordat de oorlog telkens nieuwe
phasen aannam, voortdurend nieuwe organisaties geschapen worden, en, als niet alle
krachten met alle inspanning samenwerken, kan men nog dagelijks de ergste rampen
verwachten. Toen ik dan ook dezen zomer in Polen was, trof me bij vele mijner
vrienden een zekere tegenzin om over de groote politieke problemen te spreken; en
zelfs zij, die al hun krachten in dienst stelden van zekere idealen, erkenden, dat de
toekomst van te veel onbekende factoren afhankelijk is, dan dat men zich
klaar-omlijnde beelden ervan kan maken. Maar wat het lenigen van de ellende van
het oogenblik betreft, werkte men eendrachtig, tot steeds grooteren ijver aangespoord
door de zichtbare resultaten van den gemeenschappelijken arbeid. Op dit terrein
werken de drie stukken van Polen samen. De Pruisische Polen, voor wie de nationale
quaesties vóór den oorlog een geheel ander karakter hadden dan in Rusland en
Oostenrijk, die relatief weinig voeling hadden met hun volksgenooten daarginds zonder daarom echter ooit hun verwantschap met hen te verloochenen -, zijn thans
de eenige Polen, op een samenhangend gebied van Europa bijeenwonend, die hun
land geen oorlogsterrein zagen worden. Zij doen al wat in hun vermogen is, om aan
het
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‘Koninkrijk’, speciaal aan dat gedeelte, dat thans onder Duitsch bestuur staat, hulp
te verleenen; een Posensch comité vormt het centrum van een reusachtige
ondersteuningsactie, waaraan talrijke locale comité's aan gene zijde der grens
deelnemen, en de rondreizende afgevaardigden uit Posen zijn het, die den onderlingen
band tusschen al die locale comité's steeds vaster maken. Een model van organisatie
is het Burgercomité der stad Warschau, dat in de allereerste dagen van Augustus
1914 is opgericht, dat van Russische zijde, ook van de regeering, alle ondersteuning
ondervond, en dat ook na de inneming van Warschau door de Duitsche troepen aan
het werk is gebleven. Toen twee andere groote Warschauer organisaties, die zich
niet zuiver en alleen met weldadigheidsarbeid bezighielden, door het Duitsche bestuur
werden opgeheven, liet men het Burgercomité der stad Warschau voortbestaan, onder
voorzitterschap van vorst Z. Lubomirski, en een vluchtige blik in de eerste de beste
Poolsche courant overtuigt ons van de reusachtige sfeer van zijn werkzaamheid. Den
eenen dag leest men, dat afgevaardigden van zijn levensmiddelensectie contracten
sluiten met groote Duitsche leveranciers - anders zou het voedselgebrek nog veel
nijpender vormen aannemen -, een anderen dag vernemen we, dat de
brandstoffensectie onderhandelingen heeft geopend met de kolenmijnen van
Dombrowa, enz. Het spreekt vanzelf, dat juist nu Warschau, afgesneden van het land,
waarmee het kort geleden een economische eenheid vormde, cordate mannen noodig
heeft om de bevolking voor koude en honger te bewaren. Voorzoover ik weet, hebben
de onderhandelingen met de Dombrowasche mijnen geen succes gehad: in den tijd,
toen Warschau, afgesneden van west-Polen, zijn kolen uit Rusland moest betrekken,
heeft Dombrowa met andere streken contracten aangegaan; bovendien schijnen door
aangebrachte schade nog niet alle mijnen te kunnen werken. Reeds een paar maanden
geleden wist Warschau, dat het over veel minder kolen te beschikken zou hebben
dan in andere winters; voor een paar weken las ik in de courant, dat
kinematograaf-advertenties als
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speciale attractie een ‘goedverwarmde zaal’ beloven, aangezien ook het tegendeel
voorkomt. Het is dus verre van benijdenswaardig, thans inwoner van Warschau te
zijn. Maar met een zoo voorbeeldige weldadigheids-organisatie zal men althans erge
catastrofen wel kunnen voorkomen. Een goed idee van de omvangrijke
werkzaamheden van het Burgercomité geeft het halfjaarlijksche verslag, dat voor
me ligt. Hieruit blijkt, dat er al voor ettelijke maanden niet minder dan
negen-en-twintig secties waren: algemeene sectie, - financiëele sectie, levensmiddelensectie, - brandstoffensectie, - sectie voor vaststelling van prijzen, commissie voor woningtoezicht, - commissie voor uitdeeling van levensmiddelen,
- sectie voor goedkoope keukens, - sectie voor dakloozen, - sectie voor daklooze
Joden, - commissie voor kinderzorg, - commissie voor vrouwenarbeid, - pers- en
informatiesectie, - sectie voor rechtskundige voorlichting, - medische sectie, - sectie
voor werkverschaffing, - sectie voor handarbeid, - commissie voor herstel van kleeren,
- voorschotsectie, - sectie voor geldinzameling, - sectie voor ondersteuning van de
directe slachtoffers van den oorlog, - comité voor de voorstad Praga, - algemeene
contrôle-afdeeling, - sectie voor statistiek, - sectie voor goedkoope woningen, - sectie
voor ondersteuning van intellectuëelen, - commissie voor toezicht op schooljeugd,
- vleeschsectie, - evacuatie-commissie; het gezamenlijke aantal der bureau's bedroeg
vier honderd.
Thans is de nood in Warschau zoo groot, dat de geheele Poolsche wereld
samenwerkt om dien te lenigen. Krakau, dat overigens zich beperkt tot Galicië en
het door de Oostenrijksch-Hongaarsche troepen bezette deel van 't ‘Koninkrijk’,
brengt thans ook geld bijeen voor Warschau, daardoor het onderlinge
solidariteitsgevoel tusschen de volksgenooten der verschillende streken nog
versterkende.
In Krakau is het de van jeugdige energie bezielde vorst-bisschop, vorst Sapieha,
die de hoofdleiding der weldadigheidsactie voor Galicië en 't zuidelijk deel van
Russisch Polen in zijn handen heeft. Op Kerstmis 1914, een Kerstdag van zwaren
rouw ditmaal, zond hij zijn oproep om hulp
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in de wereld, die den eersten stoot gaf tot een thans wijdvertakte steunbeweging. Tot
voor korten tijd was het Krakausche comité de schakel, die de kleinere organisaties
niet alleen in Galicië, maar ook in het thans Oostenrijksche deel van Russisch Polen
verbond; nog steeds werkt het ook voor dit laatste, maar sinds 11 November 1915
staat daar naast en boven de locale comité's een centraal comité voor het heele door
de Oostenrijksch-Hongaarsche troepen bezette gebied. Dit werd opgericht in
tegenwoordigheid en met medewerking van de Oostenrijksche autoriteiten en van
afgevaardigden uit Krakau; een van deze laatsten vertegenwoordigde tevens het
allerwijdst-vertakte Polen-comité, dat in Zwitserland zijn centrum heeft en waarvan
Henryk Sienkiewicz voorzitter is. Dit ontvangt zijn geld van de heele wereld, van
Polen zoowel als van niet-Polen, - ook uit Nederland - en besteedt het door
tusschenkomst der grootere en kleinere organisaties in het vaderland.
Hetzelfde wat aan deze zijde der gevechtslinie gebeurt, gebeurt ook aan gene zijde.
De ontelbare geëvacuëerden, waaronder slechts weinig volwassen mannen zijn, in
staat den kost voor een gezin te verdienen, moeten zoo goed het gaat verzorgd worden.
Ons land heeft gezien, wat het zeggen wil, wanneer men een heele stad als Antwerpen
op bezoek krijgt. Maar die menschen kwamen althans nog in een dichtbevolkt land
met een dicht spoorwegnet en een bevolking, die in vrede leefde en daardoor in staat
was hen met alle kracht te helpen. Hoeveel vreeselijker is het lot van die millioenen,
die dezen zomer met al hun hebben en houden de eindelooze vlakten van Rusland
moesten intrekken. Niet voor allen was er plaats in de treinen en ook een reis per
spoor duurde vaak vele dagen en nachten, doordat troepenvervoer en legerverzorging
tegelijk ongestoord moesten doorgaan. Alle hulde komt toe aan hen, die hier de
philanthropische hulp georganiseerd hebben. De Russische samenleving hielp mede,
maar daarnaast had men en heeft men nog aparte comité's van Polen, Joden, Litauërs
en Letten.
Zoo is thans de arbeid van den samaritaan het beste
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middel, waardoor een Pool zijn vaderland kan dienen. En deze arbeid vereenigt alle
deelen van de Poolsche natie onder één vaandel. Elk wenscht een gelukkig nationaal
leven na den oorlog, maar men is het niet met elkaar eens, langs welken weg men
daartoe moet geraken, aan wiens zijde men zich moet scharen, wien men moet
bestrijden. Doch alle partijen ontmoeten elkaar op het terrein der naastenliefde. In
de Russische bladen prediken Poolsche patriotten aansluiting bij Rusland; met niet
minder overtuiging pleit de Oostenrijksch-Poolsche pers voor solidariteit met de
centrale mogendheden: maar al die opinies worden ingegeven door liefde voor het
eigen volk, en waar het er op aan komt, dat volk in het leven te houden, het heen te
helpen door de zware bezoekingen, waaraan het thans ten prooi is, daar werken allen
eendrachtig samen, en een centraal punt vereenigt hen: dat centrale punt is Henryk
Sienkiewicz. Telkens blijkt opnieuw, hoe hoog de medeburgers het humanitaire werk
van hun weldoeners waardeeren; zelden bleek het zoo klaar, als toen in den voorzomer
de Krakausche Academie van Wetenschappen den Jerzmanowski-prijs, die thans
voor het eerst zou worden uitgereikt, niet aan een voorman der wetenschap toekende,
ook niet aan een letterkundige, maar aan een man, die vóór alles menschenvriend is:
aan den vorst-bisschop Sapieha.
Het is voorzeker tragisch, dat een groot volk, een volk, dat eenmaal de kunstenaars
der geheele wereld tot zich riep, om zijn kerken en zijn huizen tot een ideaal van
schoonheid te maken, een volk, dat vóór drie eeuwen de wetten voorschreef aan zijn
machtigste buren en veel later nog Europa bevrijdde van de Turksche invasie, dat
zulk een volk thans het weerlooze slachtoffer is van de onderlinge vijandschap van
anderen. De kans op een betere toekomst is een schrale troost, zoolang die toekomst
nog zoo in het duister ligt; een waardevoller troostgrond is het, dat de menschenliefde
zulke groote daden verricht. Wanneer men als toeschouwer het contemporaine
gebeuren gadeslaat, dan bedroeft men zich dagelijks over de bar-
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baarschheid van onzen tijd en men voelt zich gelukkig, dat het eigen land niet in de
noodzakelijkheid is gekomen mee te doen en mee verantwoordelijk te zijn voor
zooveel onmenschelijkheid. Dezen zomer ondervond ik op een reis naar Polen een
niet genoeg te waardeeren tegemoetkoming van allen, die mij ook maar in het minst
van dienst konden zijn; bijwijlen had ik het gevoel, alsof de ambtenaren van
oorlogvoerende rijken behoefte hadden, tegenover het vele slechte, waaraan ze zijn
gedwongen mee te doen, al ware het alleen maar door de wet van inertie, die ophouden
onmogelijk maakt, zooveel mogelijk goede handelingen van hulpvaardigheid en
welwillendheid te stellen. En de Polen zijn, hoeveel medelijden ze verdienen, daarom
te benijden, dat ze meer dan eenige andere natie zich menschen kunnen betoonen,
dat het gevoel van menschelijke solidariteit als een sterke band hen samenhoudt en
hun kracht geeft voor een toekomst, die voor ons allen nog een geheim is, maar die
ongetwijfeld behoefte zal hebben aan veel menschenliefde.
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Stemmingen en stroomingen
Door Jhr. Mr. H. Smissaert.
Zijn wij niet sedert vele, vele maanden reeds afglijdende van de hoogte der nationale
verheffing, waarop - na den eersten schrik over het losbarsten van den oorlog - met
plotselingen ruk het besef van een land en volk bedreigend gevaar ons had gesteld?
Wij leefden zoo knus, hier in Nederland, vóór Augustus '14. Het ging ons in velerlei
opzicht naar den vleeze. Onze volkswelvaart nam toe. De handel ging voort in zeer
bevredigende mate zich uit te breiden; onze scheepvaart herwon telkens meer iets
van de vroegere glorie. Amsterdam en Rotterdam konden zich de weelde van
onderlingen naijver veroorloven. De nijverheid trad met klimmend succes op de
wereldmarkt op en veroverde menig afzetgebied op den buitenlandschen mededinger.
De landbouw, reeds lang de crisis te boven, had zich in de bedrijven van
zuivelbereiding tot een krachtigen, wassenden export weten op te werken; de tuinbouw
nam een vroeger ongekende vlucht. Er werd ‘goed geld’ verdiend in Nederland, maar
er werd dan ook hard gewerkt. Ons koloniaal bezit scheen wel verzekerd; groote
beroeringen kwamen daar in de laatste jaren niet voor. Met ‘de West’ bleef het
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sukkelen, maar uit Oost-Indië stroomden tonnen gouds als vrucht van den arbeid
onder de keerkringen naar het moederland. De ‘mindere welvaart’ op Java scheen
voorbij, toen de uitkomsten van een naar haar oorzaken ingesteld onderzoek werden
openbaar gemaakt. - De stoffelijke welstand gaf ons een gevoel van behagelijkheid
en van rust; wij konden ons naar hartelust wijden aan de oudvaderlandsche liefhebberij
van binnenlandsch krakeel; trouwens het groot, vierjaarlijksch dispuut was in '14
juist weer afgeloopen; de verkiezingen van het vorig jaar hadden een kabinet aan het
bewind gebracht, dat - hoewel van ‘links’ afkomstig - allerminst er op uit scheen de
partij-politiek op de spits te drijven, veeleer naar bevrediging streefde op het van
ouds zoo veelbestreden gebied der onderwijs-regeling. De ‘premier’, Mr. Cort van
der Linden, had treffende klanken weten te vinden bij de aankondiging der
voornemens van de Regeering; ook staatkundige tegenstanders konden hem hun
vertrouwen in de eerlijkheid zijner bedoelingen niet ontzeggen; men achtte hem hoog
en kende hem vrij van eenige andere eerzucht dan de vervulling van de onbaatzuchtige
idealen, waarmede hij de leiding van 's lands zaken had aanvaard. Zoo was er
betrekkelijke rust gekomen ook in de binnenlandsche politiek. De Troonrede van
1913 kon ons naar waarheid de traditioneele verzekering geven, dat onze verhoudingen
met andere mogendheden van den meest vriendschappelijken aard waren. Het was
al pais en vree in de lage landen.... Lekker zich stovend in het gevoel van welbehagen,
dat de waarneming van al deze bevredigende en geruststellende factoren hun gaf,
zetten de burgers dier landen in den vrijen tijd, dien vervulling van ambt of beroep
hun liet, de liefhebberij der onderlinge en wederzijdsche ‘antithesen’ voort, het
genoegelijk spel van oneenigheden, de oer-hollandsche zucht van schuttingen
opbouwen om het eigen, kleine erf, beveiligd door de verwijzing naar art. 461 W.v.S.,
hetwelk den onbevoegden toegang verbiedt. Op staatkundig, op kerkelijk en op nog
menig ander gebied handhaafden wij de van ouds be-
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staande scheidingsmuren, zochten soms naar een nieuw etiket, dat onze groep toch
weer zou doen onderkennen van eene andere, waarmee we wel een en ander gemeen
hadden, doch die in enkele dingen toch van ons verschilde. Het separatisme woekerde
ongehinderd voort; wij konden te midden van den voorspoed ons het genoegen
gunnen onderling lustig te blijven twisten over allerlei vraagstukken, waarvan
weliswaar niet iedereen precies op de hoogte was, maar waarin iedereen toch partij
moest kiezen, tenzij hij den zeer onvaderlandschen moed bezat zich als een
onverschillige te bekennen, - een bekentenis, die dan toch weer verzacht moest
worden door de toevoeging dat deze onverschilligheid slechts gematigd was, knieval
van den frondeur voor de nationale liefhebberij, die sedert eeuwen zich in diepzinnige
en hartstochtelijke bespreking van staatkundige en theologische vraagstukken (bij
voorkeur dan nog samen vermengd!) pleegt te vermeien. Behoudens dan dit ten
onzent nu eenmaal naar 't schijnt onontkoombaar geharrewar, waarin ons kleine volk
vaak wel heel klein is, was het al pais en vree. Wij leefden vrij, wij leefden blij, het
zonnetje scheen lekker over het polderland en de mijnheers koesterden zich
genoegelijk in deszelfs gulden stralen...
Toen viel ginds in het oosten een schot. Wij schrikten er niet dadelijk van op.
Velen onzer waren op hun zomerreisje: Zwitserland of een badplaats, Harz, Ardennen,
Rijn of ergens, waar nu de kronkellijn van het westerfront zich slingert. Maar het
schot wekte geweldige echo's; er ging een dof gerommel door heel Europa. De
vacantiereizigers vluchtten; sommigen te laat, ‘strandden’ onderweg. De
gebeurtenissen stapelden zich in sombere dreiging van den eenen dag tot den anderen
op elkaar. Nu brandde de Europeesche oorlog los; men dacht, schreef en sprak nog
over mogelijk ‘localiseeren’ van het vuur, maar de oorlogsverklaringen volgden
elkaar snel op en spoedig stond de stand der kampende partijen vast. In Nederland
doorleven wij nu de dagen der mobilisatie, die snel en gunstig verloopt; de
waarneming daarvan wekt vertrouwen bij ons
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publiek. Maar tegelijkertijd werkt de mobilisatie in hooge mate storend en
ontredderend op den geregelden gang van ons maatschappelijk leven: hoeveel mannen
worden plotseling onttrokken aan hun gewonen arbeid in werkplaats, fabriek, op den
akker, in bureaux en kantoren, winkels en magazijnen?
Niet dat alleen en niet dat voornamelijk maakt de menschen in Nederland
zenuwachtig. De vijandelijkheden tusschen Duitschland en Frankrijk worden geopend
door den inval van het Duitsche leger in België langs onze grenzen; wij zien den
kleinen, ons verwanten, neutralen, naburigen staat meegesleept in den draaikolk.
Tegelijkertijd oefent de oorlog zijn volkomen desorganiseerende werking uit op
allerlei vroeger zoo natuurlijke en geregelde verhoudingen en toestanden. Zal ook
ons land in den maalstroom worden getrokken? De kans schijnt niet uitgesloten. En
wat dan? Het is zaak, tijdig maatregelen te nemen. Wie weet wat ons nog te wachten
staat? Wie is nog zeker van den dag van morgen? Een paniek vaart over Nederland.
De beurs wordt gesloten; de effecten-handel staat stil; prolongaties kunnen niet
worden opgezegd. Menig bankier weigert aan zijn cliënten de door hen in bewaring
gegeven gelden terug te geven anders dan in geringe bedragen. Het publiek stelt geen
vertrouwen meer in de Nederlandsche Bank - spreekwoordelijk toonbeeld tot nog
toe immers van vastheid en zekerheid - en wil haar papieren geld niet meer in betaling
aannemen; men vraagt goud en zilver en tast dat op in ‘safes’ om contanten te bezitten
tegen den kwaden dag. Allerlei andere storende elementen komen de algemeene
ongerustheid versterken; voor troepenvervoer wordt beslag gelegd op de spoorwegen;
de niet-militaire reizigers komen in de verdrukking; verschillende fabrieken worden
stopgezet omdat zij de noodige grondstoffen niet uit het buitenland betrekken of hun
voortbrengselen niet daarheen verzenden kunnen; omvangrijke werkeloosheid dreigt
de plotselinge inzinking der volkswelvaart nog te verzwaren; prijzen van allerlei
levensbehoeften stijgen tot een voorheen ongekend peil. Het zijn dagen vol angst en
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zorg. Waar gaan wij heen? Het beste is, zoo oordeelen velen, in afwachting der
onzekere dingen, die komen zullen, de uitgaven zooveel mogelijk te beperken, zooveel
mogelijk geld in kas te houden, zoo zuinig mogelijk te leven en voorts het beste ervan
te hopen.... Donkere tijden zijn het.
Straks keert het publiek vertrouwen terug. Voor een groot deel was dat te danken
aan de Vorstin en aan de Regeering, die krachtig ingrijpt. Ons volk ziet in deze dagen
meer dan anders op tot zijn Koningin. Men weet, men gevoelt, men ervaart dat in
dezen voor land en natie diep-ernstigen tijd de jonge Vrouw, wier hooge opvatting
van Haar zware taak wij allen uit gelukkiger dagen reeds kenden, nu meer dan ooit
binnen den constitutioneelen kring al de kracht van Haar persoonlijkheid aanwendt
om de zaken ten goede te doen keeren. Van Haar gaat de gedachte uit, een Nationaal
Steuncomité op te richten om den nood te verzachten. En de Regeering? Zij beijvert
zich door allerlei wetten en maatregelen orde te brengen in den ontwrichten
maatschappelijken toestand: ze grijpt krachtig in; strekt haar rechtstreeksche
bemoeiingen uit over allerlei gebied, waarop zij en haar voorgangsters tot nog toe
zich te onthouden plachten. Nood breekt wet; er is geen keuze; het gaat er hier om,
door buitengewoon optreden de gansch buitengewone vraagstukken, die dringend
om dadelijke voorziening vragen, te brengen tot een oplossing, waarbij te midden
van allerlei onderling strijdige bijzondere belangen en met de minst mogelijke schade
voor wat ontzien kan worden, het algemeen belang zooveel mogelijk wordt bevorderd.
Zware taak, buitengewoon zwaar zelfs, in welker volvoering de Regeering zeker niet
ongelukkig geslaagd is. Voorzoover de medewerking van de Volksvertegenwoordiging
daarbij onmisbaar is, ziet men deze verleend; het Parlement schaart zich naast de
Regeering en naast den Troon, opdat zonder verwijl gedaan kunne worden wat
dadelijk gedaan worden moet teneinde de paniek te bezweren en orde uit de wanorde
te scheppen. In de Tweede Kamer leggen alle partijen zonder onderscheid zichzelven
het stilzwijgen op, vergeten haar onder-
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linge geschillen, haar eigen bestaan zelfs, omdat het vaderland in gevaar is en deze
overweging alle andere moet overheerschen. Mr. Troelstra spreekt het uit: ‘de
nationale gedachte gaat boven de nationale partijen’. Men geeft aan de Regeering
de ver strekkende bevoegdheden, die zij vraagt om haar ordenend, regelend werk te
volbrengen; er wordt nauwelijks over gepraat; de ‘Godsvrede’ is volkomen. Eenzelfde
stemming kenmerkt den Senaat.
De aanblik van die gansch ongekende eeusgezindheid tusschen Regeering en
Parlement geeft aan ons volk het diep geschokt vertrouwen in een herstel van het
verbroken evenwicht terug. Men erkent dankbaar dat er een krachtige leiding van
het bewind uitgaat; men onderwerpt zich zonder kritiek aan de vele straf-bindende
voorschriften die uitgevaardigd worden. Onze op haar persoonlijke en
maatschappelijke vrijheid zoo prat gaande natie schikt zich zonder morren, men zou
haast zeggen met lust in de velerlei beperkingen, die deze vrijheid inkorten. In ons
land ontstaat een stemming van stille geestdrift - wij hebben altijd luidruchtige
gevoelsuitingen voor aanstellerij uitgekreten en we zijn van oudsher doodsbang iets
van onze innerlijke gewaarwordingen, vooral als ze ‘warm’ worden, te toonen -, een
stille geestdrift voor de nationale zaak. Wij beseffen nu eerst recht, dat wij
Nederlanders zijn, zonen en dochteren van eenzelfde volksgemeenschap, aan elkaar
verbonden door de tradities van eeuwen her, door gemeenschappelijke afstamming
van het voorgeslacht, dat in deze landen woonde en worstelde. Ook leeren wij nu
den eisch dezer bijzondere tijden verstaan: eendrachtig zijn te midden van het allen
bedreigend gevaar; elkander bijstaan in den algemeenen nood; ons onderwerpen aan
wat de overheid van ons vordert; onnoodige uitgaven nalaten, opdat wij voor de
behoeften van velen onzer een ruime gave kunnen afzonderen; voorts ons stil houden
en hoopvol afwachten dat de storm ons voorbijga en uitloeie. Dit zijn schoone dagen
in Nederland; ons volk toont zijn beste eigenschappen: bezonnenheid; kalmte, na de
paniek herwonnen; milddadigheid; vertrouwen in de over ons gestelde
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machten; vindingrijkheid in het opsporen van hulpbronnen; aanpassingsvermogen;
zelfbeheersching.
Straks komt, na den val van Antwerpen, een breede schare Belgische vluchtelingen
een beroep doen op onze gastvrijheid, op onze offervaardigheid. Wij geven aan dat
beroep gehoor, in ruime mate, ontvangen de bannelingen met open armen en open
hart, herbergen ze aan onzen haard, niet om dank te oogsten, maar omdat ons volk
mede lijdt met de ballingen.
Maar de oorlog duurt, rekt zich van de eene maand tot over de andere.
Voorspellingen, telkens weer, over een nu toch spoedig einde worden alle
gelogenstraft. En wij schijnen, wachtens moede, ons niet te kunnen handhaven in de
stemming, die boven werd geschetst. Misschien ware dat voor een ander volk mogelijk
geweest; ons valt het klaarblijkelijk te zwaar. Voor een korten tijd slechts schijnen
wij ons te kunnen opwerken tot een hooger peil van mentaliteit; de gruwelijke oorlog
pakt ons beet, tilt ons op, plaatst ons op een meer verheven plan, vanwaar wij weer
afglijden, geleidelijk, voortdurend, stil aan.... Wellicht is het onze nuchterheid, die
ons weer naar beneden haalt. Wij hebben ons zoo geoefend in het bewaren van het
effen gelaat, waarop geen spoor van aandoening te lezen is, dat wij - althans velen
onzer - ook waarlijk verleerd hebben ons aangedaan te gevoelen; niet tegenover
anderen alleen schamen wij ons voor warmere gevoelens, diepere zielsbewegingen,
neen, wij willen ze ook voor ons zelven niet bekennen, dringen ze terug, verstompen
ons gevoelsorgaan, dat slechts kort op een hevigen prikkel reageert en dan weer
verslapt.
De oorlog duurt en - in onze voorlaatste Economische Kroniek1) werd daarop
gewezen - de banden gaan knellen. Het wordt ons al te spoedig te machtig ons met
gelatenheid te onderwerpen aan de bindende bepalingen, aan al den hinder en dwang,
aan die door de Regeering bewerkte en gehandhaafde inperking van den invloed der
bijzondere

1) November-aflevering 1915.
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belangen bij prijsbepaling, bij uitvoer, bij goederenruil, bij beschikbaarstelling van
levensmiddelen voor het verbruik. De benadeelden en zich benadeeld achtenden
steken het hoofd op en steken de hoofden bij elkaar, stellen de vraag of wij nog maar
altijd dien dwang moeten blijven dulden en dragen; alle malcontenten loopen te hoop
tegen de Regeering, meten breed hun grieven uit, verwijten den minister, die de
weinig benijdbare taak der moeilijke ordening heeft, ernstige fouten en wekken een
stemming, die allengs velen meesleept en waardoor het vroeger vertrouwen in het
richtig beleid der overheid voor ontstemming, wantrouwen, verzet plaats maakt.
Andere factoren werken tot dien omkeer mee. Naarmate de oorlog zich rekt,
vermindert de geweldigheid van den indruk. Het ongewone wordt gewoon. Zoo sterk
is het aanpassingsvermogen van velen, dat men zich thans bijna nog niet denken kan
hoe het zijn zal, wanneer de vrede zal zijn gesloten. Men geraakt meer en meer
gewend aan wat allereerst een verschrikking was, een ongehoorde, vroeger nooit
gekende toestand, wat later voor de verbeelding van het nageslacht zal oprijzen als
een tijdperk, waarin heel Holland voortdurend moet verkeerd hebben in een, voor
wie dit niet meemaakte ondenkbaren staat van zenuwachtigheid en gejaagdheid. Hoe
ver wijkt daarvan veler stemming af! De angst is verdwenen, de schrik is voorbij.
Aan spoedigen vrede gelooven zij niet meer. Op de vraag: wanneer zal het toch uit
zijn? antwoorden zij met een sceptisch schouderophalen. De belangstelling verflauwt.
Het stuk duurt te lang. Telkens meende men de ontknooping te zien naderen; even
vaak werd zij weer verschoven naar een volgend bedrijf, dat ook weer niet het einde
bracht. De aandacht verslapt. De ontwikkeling van den toestand is velen niet spannend
genoeg. Zij houden elkaar voor, dat deze ‘mollen-oorlog’ niet interessant is, dat de
couranten ongenietbaar worden, dat er geen nieuws is, wanneer niet een krachtig
offensief van de eene of andere zijde weer even de hoop op een beslissenden keer
in de worsteling doet herleven. Men overdrijft niet als men zegt: de oorlog
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verveelt hen. Moeten zij later van dezen tijd iets vertellen aan hun kinderen, zij zullen
hun als voornaamsten indruk meedeelen dat het verschrikkelijk lang geduurd heeft,
dat wij in het begin wel wat verward dooreenliepen, niet wisten hoe 't gaan zou; het
was een wonderlijke tijd: papieren geld van een gulden en een rijksdaalder; algemeene
mobilisatie; interneeringskampen; eindelooze relazen in de kranten over grootere en
kleinere successen van de ‘geällieerden’ of van de bondgenooten; bij ons in Nederland
allerlei ongewone dingen: Regeeringsbrood en Regeerings-allerlei; de ‘N.O.T.’;
duurte van allerlei levensmiddelen; oorlogswinsten; wachten, wachten al maar weer
op de beslissing, zoodat men ten slotte nog verbaasd was toen het op een goeden dag
werkelijk uit was......
Dit is de kleine stemming van kleine menschen, die slechts den kleinen kant der
dingen zien. Maar het ongeluk is, dat deze kleine menschen, die aanvankelijk, onder
den eersten schok, de grootheid van het wereldgebeuren zagen en daardoor tot een
stemming van grootheid zich verhieven, zoo spoedig reeds afgleden en terugvielen
in de sfeer van hun gelijkvloersch alledags-leventje en van hun alledaagsche
gevoelens. Niet meer verschrikt en beduusd, aan den oorlog gewoon geraakt, keeren
zij zich van het relaas der krijgsbedrijven af en wenden zich weer tot de dingen, die
vroeger hun volle aandacht hadden: het werk in beroep of nering, waarmee zij hun
(nu wat duurder) brood verdienen; de buitenlandsche fondsen, waarmee zij een
voordeeltje trachten te behalen; de bittertafel op de societeit of in het café; 's avonds
de bioscoop...!
Natuurlijk is dit niet de houding van allen; zij is die van velen, die in den nazomer
en het najaar van '14, ook daarna een tijd nog, wel diep schenen mee te leven en mee
te gevoelen, wel den grooten ernst dezer tijden schenen te beseffen, die toèn in de
rechte stemming verkeerden, waarin het past nu te leven, maar sedert dien afgleden,
zich lieten gaan, op het vroeger peil terugzonken.
En zoo is dan nu voor een groot deel de mentaliteit, die een jaar geleden ons volk
beheerschte, verbleekt en
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verflauwd. Men gevoelt niet meer de noodzakelijkheid van eendrachtig samenwerken,
opdat door aller eenparig daarop gerichten arbeid de ons land van verschillende zijden
dreigende schade tot de geringste verhoudingen beperkt blijve; men acht het niet
noodig meer de Regeering met vertrouwen te bejegenen, opdat zij niet door kritiek,
door openlijk of stil verzet afgeleid worde van de volvoering harer steeds nog zware
taak; men gelooft dat men zich weer de weelde van het inlandsch krakeel kan
veroorloven en geeft zich weer over aan de berekeningen van het politiek kansspel.
Men kan dezen staat van zaken hartgrondig betreuren en daarbij toch erkennen
dat het in zekeren zin en tot op zekere hoogte ten onzent niet anders gaan kon; wij
noemden reeds enkele van de noodwendigheden, die tot deze uitkomst wel leiden
moesten. Misschien moet men daartoe ook rekenen een sterker dan noodig ware
volgehouden zwijgzaamheid van onze Regeering. Van oudsher staat deze op het
standpunt dat zij, vooral ten opzichte van buitenlandsche aangelegenheden, niet meer
moet loslaten dan haar ontwrongen wordt of dat althans, wat zij ongevraagd meedeelt,
de geschiedenis van voor-eergister behoort te zijn, niet die der actueele vragen van
den dag. In gewone tijden kon wellicht dat standpunt zonder groot bezwaar worden
ingenomen; in buitengewone als deze is daaraan een gevaar verbonden. Waar zoo
hevige beroering in Europa is als thans en waar op deze of gene wijze ook ons land
telkens daarin dreigt te worden betrokken en zich natuurlijk telkens kleinere of
grootere incidenten voordoen, welke voor ons van geweldige beteekenis kunnen
worden, daar is het geen wonder dat herhaaldelijk iets daarvan uitlekt, allicht dan
ook aangroeit tot een sensationeel bericht of gerucht, met schriller kleuren getooid
naarmate het langer ongehinderd zijn loop voortzet. In die berichten en geruchten
wordt niet zelden aan onze Regeering een rol toebedeeld, die zij niet heeft vervuld:
houding van lijdzaamheid, van zwijgend dulden, van verzuimd protest, van angst of
angstvalligheid, soms zelfs van anti-neutrale
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opvattingen en gedragingen. Wie in de Regeering vertrouwen stelt, gelooft niet aan
de waarheid van wat haar in dergelijke commentaren bij geheel of ten deele onjuist
voorgestelde feiten wordt verweten. Doch zulk vertrouwen is niet aller deel. De
rechtvaardiging van het Regeeringsbeleid is vaak in een later verschijnend Oranjeboek
te vinden, maar - wij doelden daarop reeds - die verschijning komt veelal te laat om
het reeds voortgewoekerde wantrouwen uit te roeien; de booze geruchten hebben
geloopen en de officieele waarheid, uit de verte achteraan komend, achterhaalt ze
niet. Wanneer de Regeering in het ongewone dezer tijden aanleiding had gevonden
de deftige en plechtige zwijgzaamheid in ruimer mate te verbreken door tijdiger
verstrekking van tijdige inlichtingen, dan zou zij ongetwijfeld vele zaken recht gezet
hebben, die thans in veler oogen scheef zijn blijven staan; zij zou de al of niet
opzettelijke verdraaiing van waarheid, welke haar houding telkens in een ongunstig
daglicht stelt, den kop ingedrukt hebben. Wanneer zij aldus de openbare meening te
rechter tijd en voldoende had voorgelicht, dan zou deze openbare meening zich niet
van haar hebben afgewend. Er is in de door de Regeering te dezen aanzien gevolgde
gedragslijn een zekere hooghartigheid, althans de schijn daarvan: gij, publiek, zijt
op een dwaalspoor; gij meent dat dit of dat is gebeurd en dat ik, Minister, allerlei
heb verzuimd of verkeerd heb gedaan; ik zal, als ik daartoe den tijd gekomen acht,
wel eens meedeelen wat de juiste toedracht geweest is; wellicht ook deel ik u dat
niet mede... Het publiek reageert op deze houding der Regeering òf met wantrouwen,
omdat het niet begrijpt, nooit begrijpen zal, waarom men de leugen niet dadelijk kan
tegenspreken, òf met verslapping der belangstelling, omdat het instinctmatig gevoelt
toch niet het rechte van de zaak te weten. - Zeker, er kunnen goede redenen zijn, die
een Regeeringspersoon het zwijgen opleggen, al ware openbaring hem persoonlijk
liever. Maar golden er steeds dergelijke redenen in alle gevallen, waarin niet of te
laat werd gesproken? Ons wil het schijnen dat, althans voor een deel, het slinkend
vertrouwen en de verflauwende belangstelling te
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wijten zijn aan het ongehinderd laten voortdraven van allerlei, zij het onwaarschijnlijke
geruchten en legenden.
Nog in ander opzicht heeft de Regeering medegewerkt tot het wekken van een
andere stemming. Zij had een werkprogram aangekondigd, waarop o.a.
Grondwetsherziening en wijziging van de reeds aangenomen
arbeidersverzekeringswetten voorkwamen. Het kon natuurlijk niet anders of de
voorbereiding der indiening van de daartoe strekkende wetsontwerpen, alsmede van
de herziening onzer belastingwetten, moest vertraging ondervinden door de velerlei
beslommeringen, die de Europeesche oorlog voor onze Ministers medebracht. Vlotte
daardoor dit omvangrijk werk langzamer dan voorzien was, het kwam niettemin in
het najaar 1915 gereed en werd aan de Tweede Kamer voorgelegd. Met de feitelijke
aan-de-orde-stelling van deze onderwerpen was echter noodwendig het tijdperk van
den ‘Godsvrede’ afgebroken, want deze aangelegenheden liggen nu eenmaal buiten
de ‘neutrale zône’ en roepen den strijd der partijen wakker. Dit alles kon niet anders.
Niemand kon verlangen of verwachten dat tijdens den onbekenden duur van den
oorlog de wetgevende arbeid van ons Parlement zou stilstaan of beperkt zou blijven
tot die zaken welke met oorlogsvoorzieningen samenhangen. Toch is er in deze
onafwendbaarheid der heropening van het politiek tournooi een bedenkelijk element;
daardoor immers wordt in breede kringen de indruk gevestigd - laat ons liever zeggen:
versterkt - dat de omstandigheden niet meer aan onze Volksvertegenwoordiging de
zelfbeperking opleggen, welke zij zelve in den aanvang van den oorlogstijd begreep
in acht te moeten nemen. Als altijd wierpen de komende gebeurtenissen haar schaduw
vooruit: de bedoelde ontwerpen werden in de pers besproken lang voordat er in de
Kamer een woord over viel en zoo waren wij reeds in den strijd der staatkundige
verschillen gewikkeld, voordat die strijd op het Binnenhof zou ontbranden. Ook
daardoor werd ons volk vertrouwd met de gedachte, dat de dreiging van buitenaf
niet meer zoo ernstig was of wij konden onze aandacht wel weer als voorheen bij
aange-
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legenheden van binnenlandsche politiek gaan bepalen. De Regeering zelve - zoo kon
men redeneeren - achtte het niet meer noodig dat de nationale gedachte boven de
nationale partijen zou gaan; er kon nu weer ruimte zijn voor partij-gedachten; het
tijdperk der nationale eendracht boven partij-verdeeldheid kon afgesloten worden;
was dat niet omdat het gevaar, hetwelk ons voorheen had bijeengedreven, niet meer
zoo groot was?
Aldus heeft zich de strooming verlegd; wij zijn geraakt uit de bedding van het
eenswillend denken en voelen, van de nationale verheffing, van de stille geestdrift,
van de bereidheid tot het brengen van offers, als het zijn moest. Wij drijven nu weer
af op de breede wateren van de binnenlandsche politiek, waarbij ‘rechts’ zich gaat
kanten tegenover ‘links’ en in ‘links’ de partijgroepeeringen allicht elk weer haar
eigen standpunt gaan innemen. De kortstondige bezieling is geweken; het inwendig
krakeel wordt hervat.
Maar is het dan nu de tijd, om lichtvaardig de gesloten rangen te verbreken? Kunnen
wij ons dan nu de weelde veroorloven van weer te gaan leven als voorheen, in de
vroegere sfeer van verdeeldheid, scheiding, partijschap? Mogen wij werkelijk hopen
dat de dreiging van komende dingen minder benauwend en beangstigend is dan zij
was?
Op deze vragen vindt men bescheid in de Memorie van Antwoord der Regeering
op Hoofdstuk I der Staatsbegrooting voor 1916. Ja - zoo heet het daar - de tijden zijn
anders: ‘In de eerste maanden van den oorlog stonden wij voor geheel nieuwe
toestanden. De oorlog woedde vlak bij onze grens en wij ondervonden daarvan
onmiddellijk de gevolgen. Ons geheel economische leven dreigde te worden ontwricht
en ons financieel vermogen was in hooge mate onzeker. De energie van de Regeering,
van het Parlement en van het geheele volk behoorde geconcentreerd te zijn op
afwending der dreigende gevaren. De toestand is sedert belangrijk gewijzigd. De
militaire maatregelen zijn geconsolideerd, het economische leven heeft zich zooveel
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mogelijk aangepast aan de omstandigheden en in den meest dringenden finantieelen
nood is voorzien.’
‘Er is’ - zoo vervolgt de Regeering - ‘geen reden waarom Regeering en Parlement
den beschikbaren tijd niet zouden wijden aan gewonen wetgevenden arbeid. Het
scheen te meer gewenscht dat daarmede niet langer dan strikt noodig is werd gedraald,
omdat na den vrede ons land een eervolle maar zware taak wacht. Hoe eerder wij
voorbereid zijn om al onze krachten aan de vervulling van die taak te wijden, des te
grooter zal de kans zijn dat wij haar zullen vervullen. Het scheen daarom gewenscht
dat de vraagstukken, die de partijen verdeeld houden, hoe eer hoe beter worden
opgelost opdat deze verschillen niet worden overgedragen in de nieuwe periode die
zich gaat openen.
Van het verbreken van het bestand behoeft daarbij geen sprake te zijn. Wat onder
bestand te verstaan is, is trouwens alles behalve duidelijk. De Regeering heeft
begrepen, dat bij het dreigend oorlogsgevaar, terwille van de hoogere belangen van
het vaderland, de politieke partijen hebben afgezien van iedere poging om de
Regeering ten val te brengen en daarentegen bereid zijn haar te steunen tot handhaving
van 's lands zelfstandigheid en neutraliteit. Verder heeft de Regeering verwacht dat
het thans zoo sterk sprekende gevoel van saamhoorigheid alle politieke fractiën zal
nopen tot die onderlinge waardeering en tot die gematigdheid in den politieken strijd,
die ook in gewone tijden het meest bevorderlijk zijn tot behartiging van 's lands
belang, waaraan nu echter bijzondere waarde mag worden toegekend. Omgekeerd
mogen de politieke partijen bij de Regeering dien zelfden geest van toenadering
veronderstellen.
Maar indien in zoover van bestand sprake is, dan behoeft dat er toch stellig niet
toe te leiden dat van allen politieken strijd worde afgezien. Want de waarde der
nationale eenheid bestaat niet hierin dat geen politieke verschillen zich openbaren
maar juist hierin dat ondanks die politieke verschillen een terrein gevonden wordt
dat
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allen eendrachtig bereid zijn te beveiligen en te verdedigen. De politieke strijd mits
met gematigdheid gevoerd, kan de nationale eenheid niet in gevaar brengen, omdat
deze uitblinkt boven de partijen en strijd van beginselen van ieder krachtig en gezond
volksleven onafscheidelijk is.
Het mag wel als van zelfsprekend worden aangemerkt, dat de Regeering waar
politieke vraagstukken aan de orde zijn, niet zal vergen dat leden der Kamer, enkel
uit vrees voor politieke verwikkelingen, hunne stem zullen geven aan maatregelen,
die met hunne politieke beginselen in strijd zijn. De Regeering echter zal indien hare
voorstellen niet de instemming der Kamer mochten verwerven in ieder bijzonder
geval hebben te overwegen op welke wijze de dubbele taak die zij heeft te vervullen
de door haar te volgen gedragslijn zal moeten bepalen’.
Deze beschouwing is er o.i. eene, zooals men wel meer in Regeerings-stukken
aantreft en waarin gepoogd wordt datgene, wat op een gegeven oogenblik noodwendig
en onontkoombaar is, voor te stellen als onschadelijk, liefst zelfs als
aanbevelenswaardig, kan het zijn als bijzonder gunstig zelfs. Wij zeiden immers
reeds dat de aan-de-ordestelling van verschillende partijen verdeeld houdende,
vraagstukken nu eenmaal niet kòn worden verschoven tot het onzekere tijdstip,
waarop normale verhoudingen in Nederland zullen zijn teruggekeerd. Ons dunkt,
met die erkenning kan men volstaan, er voorts het beste van hopende. Maar zie nu
hoe deze noodwendigheid beredeneerd wordt tot een bijna buitengewoon gelukkige
omstandigheid! Als de vrede er is - zoo heet het - zullen wij een (niet nader
aangeduide!) ‘zware taak’ hebben; hoe goed zal het dan treffen, indien wij vooraf
de ‘verschillen’ hebben opgelost. Alsof de oplossing van die verschillen - stel, dat
men daarin vóór den vrede slaagt - niet de staatkundige tegenstellingen dermate kan
verscherpen, dat de voor vervulling van de zware taak vereischte eensgezindheid op
bedenkelijke wijze wordt geschaad! - Het ‘bestand’ - aldus argumenteert men verder
- sluit geen politieken strijd uit; dit bestand beduidt wederzijdsche
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toenadering; de waarde der nationale eenheid ligt juist hierin dat trots politieke
verschillen een terrein gevonden wordt, dat allen eendrachtig willen verdedigen. En
strijd van beginselen is immers onafscheidelijk van ieder machtig en gezond
volksleven. Dit klinkt heel fraai, maar is het meer dan fraaie klank? Lees slechts wat
op die ontboezeming volgt: de Regeering verlangt niet dat een Kamerlid alleen uit
vrees voor politieke verwikkelingen zijn politieke beginselen verloochenen zal, maar
verwerpt men haar voorstellen, dan zal zij telkenmale overwegen wat haar te doen
staat... Een waarschuwing, die een eigenaardig licht werpt op de practische beteekenis
van de daaraan voorafgaande declamatie: ‘de politieke strijd, mits met gematigdheid
gevoerd, kan de nationale eenheid niet in gevaar brengen omdat deze uitblinkt boven
de partijen!’ En waartoe strekte heel deze paragraaf in de Memorie van Antwoord?
Men had immers kunnen volstaan met te zeggen: de zaak ligt er nu eenmaal toe, dat
wij niet ons program kunnen opbergen totdat alles weer zijn gewonen gang zal gaan;
het staatkundig steekspel moet dus weer worden geopend; laat ons hopen dat wij de
eendracht daaronder niet al te zeer doen lijden! Dan had men de feitelijke
noodwendigheid erkend en niet behoeven te betoogen dat de eendracht geen gevaar
loopt, wanneer men de tegenstellingen op de spits drijft!
Men had dan tevens zich kunnen onthouden van een, in het nu geleverd betoog
noodzakelijke voorstelling omtrent den tegenwoordigen toestand, die den indruk kan
- bij velen wellicht zal - wekken alsof er thans geen grond tot ernstige bezorgdheid
voor Nederlanders meer bestaat. Natuurlijk heeft de Regeering volkomen gelijk,
wanneer zij er op wijst dat de oogenblikkelijke verlegenheid waarin wij ons bij den
aanvang van den oorlog bevonden, voor een zekere orde heeft plaats gemaakt. In
zoover is ongetwijfeld de toestand ‘belangrijk gewijzigd’. Het is waar, dat de militaire
maatregelen zijn geconsolideerd; het economische leven heeft ‘zich zooveel mogelijk
aangepast aan de omstandigheden’ en in den ‘meest dringenden’ finan-
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tieelen nood is voorzien. Doch dit beduidt dan toch op verre na nog niet, dat wij thans
ten aanzien van onze toekomst gerust kunnen zijn! De paniek zijn wij te boven, doch
wij leven nog, militair, economisch, finantieel, onder voortdurend zich rekkende
gansch buitengewone omstandigheden. Hetgeen de Regeering niet ontkent, maar in
de aangehaalde woorden ook niet erkent, integendeel door het aanduiden van
belangrijke wijzigingen den schijn wekkend alsof door het wijken van dadelijk
dreigend gevaar alle gevaar is geweken. Bedoeld is die indruk zeker niet, maar hij
kan worden gewekt en versterkt dan de reeds te algemeen heerschende stemming
van te stellige gerustheid, die het er voor houdt dat ons land nu wel niet meer in den
oorlog zal worden betrokken en dat, wanneer eenmaal de vrede er zijn zal, alles voor
ons wel vrij spoedig zal te recht komen.
Het is niet om de lieden te alarmeeren, dat wij tegenover deze o.i. luchthartige
opvatting onze meer bekommerde plaatsen. Ook behooren wij niet tot de ingewijden,
die meer van deze zaken af weten dan elk willekeurige belangstellende, die zijn
oogen den kost geeft en zijn oor te luisteren legt. Ver van ons is die zekere
gewichtig-doenerij, die zich aanstelt als wist ze veel meer dan ze loslaten wil en met
zekere geheimzinnigheid ongegronde sombere voorspellingen ten beste geeft. Maar
ons dunkt, naar het inzicht van allen, die zich rekenschap geven van den toestand,
waarin ons vaderland thans verkeert en straks verkeeren zal, blijven de tijden-van-nu
ernstig en zullen de tijden-van-straks moeilijk zijn. Wie zegt ons, dat de brand niet
zal overslaan op ons erf? Wij zijn reeds lang daarvoor gespaard gebleven, ja, maar
niemand weet welke verrassende wendingen de positie der mogendheden nemen
kan, noch ook of het belang van een harer niet deelneming van Nederland aan den
oorlog kan gaan vorderen. Zal het ook dan ons mogelijk zijn onze onzijdigheid te
handhaven? Zoo er al geen waarschijnlijkheid in deze richting is, de mogelijkheid
blijft bestaan en daarmede moeten wij dus blijven rekening houden.
Maar stel dat een voor ons gunstige ontwikkeling der
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aanstaande gebeurtenissen aan Europa den vrede brengt zonder dat wij tot de
oorlogvoerenden zijn gaan behooren, welke zal dan de verhouding zijn waarin wij
tot de andere rijken staan? Welke zal onze positie zijn bij de vredesonderhandelingen,
waarbij ook over ons, wellicht bij ons, misschien zonder ons zal worden beschikt?
Als te eeniger tijd de groote boedelvereffening een aanvang gaat nemen, zullen wij
dan stem in het kapittel hebben, wij, die hebben toegezien en niet meegestreden?
Zijn tijdens den oorlog onze ‘vriendschappelijke verhoudingen’ tegenover de
buitenlandsche mogendheden geheel ongerept gebleven? De oorlog heeft allerlei
vroeger ongekende belangentegenstellingen tusschen de verschillende staten in het
leven geroepen, aanleiding gegeven tot regelingen, waarbij de belangen ook van
neutrale landen betrokken waren; daaruit ontstaan onvermijdelijk punten van wrijving
ook tusschen ons en onze naburen; incidenten kunnen daaruit telkens geboren worden,
en zoo ze al weer worden gladgestreken, daarvan kan een en ander blijven hangen,
dat later met ons zal worden verrekend. Ook zonder dergelijke grootere of kleinere
verstoringen in de wederzijdsche verhouding, die een voortdurende bedreiging voor
de handhaving van onze onzijdigheid opleveren, is vanzelf reeds de positie van een
kleinen neutralen staat te midden van heel een vechtend Europa hachelijk. Hoeveel
kansen hebben wij niet om sympathieën te verspelen, die vroeger ons deel waren?
In België, in Frankrijk, in Engeland, ook in Duitschland, althans in sommige kringen
in deze rijken, heeft men meer dan eén grief tegen ‘Holland’, grieven, die wij allicht
niet verhelpen kunnen, omdat het nu minder dan ooit mogelijk is het iedereen naar
den zin te maken met behoud van onze nationale waardigheid en onafhankelijkheid,
maar niettemin grieven, die straks tot daadwerkelijke uiting kunnen komen, wanneer
het nieuwe Europa zich gaat vormen. En zoo is er meer, dat de vraag wettigt of wij
- schoon wij het einde van den oorlog wenschen - niet ook den vrede met bezorgdheid
tegemoet behooren te zien.
Wat onze binnenlandsche verhoudingen betreft, ook
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daarin is velerlei dat tot bezorgdheid wekt wanneer men denkt aan den tijd, waarin
de buitengewone maatregelen van thans zullen ophouden te gelden en het gewone
leven weer zijn eischen zal stellen. Naarmate door den langen duur het buitengewone
voor ons allengs gewoon is gaan worden, zal zeker het gewone ons weer als iets
buitengewoons aandoen. Wij zullen niet van den eenen dag op den anderen uit den
oorlogstoestand, waarin wij leven, overstappen tot de orde van zaken, gelijk wij die
vóór Augustus '14 kenden; er zal geruimen tijd moeten verloopen eer wij ons weer
aan het normale hebben aangepast. Zelfs laat zich voorzien dat een en ander van wat
vroeger normaal was voorgoed tot de geschiedenis zal behooren en niet zal
wederkeeren; het langdurig tijdperk, dat wij nu reeds sedert anderhalf jaar doorleven,
zal ongetwijfeld op sommige toestanden en verhoudingen ten onzent een stempel
hebben gedrukt, die nimmermeer daarvan zal worden afgewischt. Wij weten niet in
welke mate en in welke richting dit verschijnsel zich zal voordoen, wel, dat wij hierbij
staan voor nog onbekende factoren en elementen, welker werking voor ons staatsen maatschappelijk leven van groote beteekenis zijn kan.
Men mag, gelijk wij reeds meer dan eens zeiden, hopen dat na den oorlog onze
vaderlandsche ondernemingsgeest vaardig zal blijven en de grondslagen onzer
volkswelvaart zal bevestigen, wellicht zelfs uitbreiden. Maar ook na den oorlog eerst
zullen wij, gelijk wij mede vroeger reeds opmerkten, ons rekenschap kunnen geven
van zedelijke nadeelen, welke het langdurig oorlogsregime met al den noodzakelijken
aankleve van dien aan ons volk heeft toegebracht. Schuilt er niet een zeer ernstig
gevaar in de voor velen zich openende kans om oorlogswinsten te maken? Men heeft
daarbij niet alleen te denken aan de transactie van den gelegenheids-koopman, die
met groot profijt allerlei waren van de hand zet en plotseling een ‘man in bonis’
wordt, maar ook aan den smokkelaar, die allen wetten en geboden ten spijt de
waakzaamheid der douaniers te verschalken en zijn vrachtje over de grenzen te
brengen weet.
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Hoe zullen deze lieden straks zich weer schikken in het gewone maatschappelijke
verband, waarin zij niet met wat geluk en durf gemakkelijk voor hen ongehoorde
bedragen ‘verdienen’ kunnen, doch met ‘eerlijk’ handwerk een bescheiden bestaan
zich moeten getroosten? En hoe zal het gaan, wanneer de steuncomité's hun helpende
hand aftrekken van de duizenden, die zij thans aan het ontvangen van onderstand
zich doen gewennen maar die dan òf ten laste zullen vallen van de gewone
armenzorg-organen, welke onmachtig zullen blijken zoovele vragers bij te staan, òf
zonder dien bijstand zich zullen moeten aanpassen (maar hoe? en onder welke
protesten?) aan het leven, gelijk dat dan weer voor hen zich opent? - Nog anderen
zijn er, wier terugkeeren tot de vroegere positie moeilijkheden voor henzelven,
wellicht ook voor anderen zal opleveren: de reeds sedert vele maanden aan hun
voormaligen arbeid ontrukte gemobiliseerden, van wie sommigen (velen?) allicht
veel verleerd zullen hebben en niets of weinig aangeleerd, dat hen voor hervatting
van het voorheen verricht werk geschikt maakt: sinds jaar en dag zijn ze vervreemd
van kantoor, magazijn, fabriek of werkplaats, komen nu daarheen weer terug, hopend
weer ‘aan den slag’ te kunnen komen, indien althans niet een ander inmiddels als
vervanger van den zoolang afwezige is aangenomen. Ook hier kan een
maatschappelijk vraagstuk rijzen, waarvan de oplossing niet eenvoudig zijn zal. En
zoo zal de vrede, zal de ‘normaliseering’ onzer staatshuishouding en onzer
samenleving ons stellen voor allerlei thans nog niet of nauwelijks te voorziene vragen,
waarop in de toekomst een antwoord moet worden gevonden en waaromtrent men
slechts hopen kan dat zij zonder blijvende schade voor ons land en ons volk tot een
bevredigend einde zullen zijn te brengen.
Wie al deze dingen overweegt en - zonder ‘Schwarzseherei’ maar ook zonder
ongegrond vertrouwen dat alles wel vanzelf zal terecht komen - aan de mogelijkheden
denkt, waarvoor... wij zeggen nu niet: deelneming van Nederland aan den oorlog,
doch de afwikkeling van dien oorlog en de ontwikkeling der daarna zich openbarende
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verhoudingen en de reguleering van het maatschappelijk leven ons vaderland zal
stellen; die zal allicht met ons oordeelen, dat deze dingen te weinig binnen den kring
der aandacht van ons volk worden betrokken. Te veel gevoelen te velen zich gewend
geraakt aan het ongewone van dezen tijd, zien niet meer de grootheid daarvan noch
ook den diepen ernst, verkeeren in een lauwe stemming, die nauwlijks belangstelling
voor de gebeurtenissen over heeft en die met onbegrijpelijke onverschilligheid afwacht
in welke richting de uitslag van deze worsteling eenmaal zal vallen. Ook zij, die
‘pro-duitsch’ zijn en zij, die dat even beslist niet zijn; zij die dus de zege der ‘centrale
machten’ dan wel die der ‘geällieerden’ hopen en verwachten; ook dezen zijn veelal
niet genoeg doordrongen van het gewicht der belangen, die ook thans nog voor ons
vaderland op het spel staan. Onder hen zijn er niet zoo weinigen, welker sympathie
voor de strijders aan deze of aan gene zijde van het front hen schijnt te beletten
bovenal oog te hebben voor de mogelijkheden, die de toekomst voor hun eigen
vaderland verborgen houdt.
Zijn wij niet, zoo vroegen wij in den aanhef onzer beschouwingen, sedert vele,
vele maanden reeds afglijdende van de hoogte der nationale verheffing, waarop - na
den eersten schrik over de uitbarsting van den oorlog - met plotselingen ruk het besef
van een land en volk bedreigend gevaar ons had gesteld? Inderdaad, wij glijden af.
De korte vleug van stille geestdrift in den lande is voorbij. Wij zijn neergedaald in
sferen van berusting, van min of meer ‘neutrale’ afwachting, waarin wij trachten
voor 't oogenblik ons zoo goed mogelijk te schikken in het ongewone (hetgeen ons
over 't geheel wonderwel afgaat). Wij kunnen het niet langer stellen buiten de
behandeling van politieke vraagstukken en maken elkaar wijs dat wij middelerwijl
onze eendracht wel zullen weten te bewaren tegen den dag, waarop wij die weer
mochten noodig hebben. Wij praten en denken bij voorkeur maar niet over de dreiging,
die er ook thans nog is in de atmosfeer buiten en binnen onze grenzen. En wij zijn
al te geneigd, om aan
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te nemen dat met den vrede vanzelf wel weer gelukkige dagen over ons vaderland
zullen lichten.
‘Een eervolle, maar zware taak wacht ons land na den vrede,’ zeide de Regeering.
Wat ook daarmee bedoeld moge wezen, dit staat vast, dat wij dan thans reeds tot de
vervulling daarvan ons moeten voorbereiden. Daartoe moeten wij thans reeds de
mogelijkheden onder de oogen zien, waarvoor de toekomst ons kan stellen, thans
reeds onze krachten sparen, onszelven en ons weerstandsvermogen versterken. Wij
zullen, gelijk de Regeering terecht verklaarde, al onze krachten noodig hebben,
wanneer de vrede er eenmaal zal zijn. Daartoe moeten wij nu reeds onze vermogens
scherpen; daarom kunnen wij ons thans niet de weelde van verslapping veroorloven,
half induttend, omdat het kanongebulder hier toch niet wordt gehoord en omdat de
tijd van den vrede, die ons wakker moet vinden, nog zoo ver af schijnt. Daar zijn de
tijden niet naar en wij moeten dit elkaar wel duidelijk zeggen, opdat allen het hooren
en daarnaar handelen. Wakker en waakzaam moeten wij zijn, tot handelen op elk
oogenblik bereid, vaardig tot de daad, die morgen wellicht van ons gevergd zal
worden.
In een Engelsch dagblad is eens verklaard, dat geen leger in Europa thans een
zwaarder taak had dan het Nederlandsche: de strijdende korpsen putten hun
voortdurende bezieling uit den strijd; het onze heeft niets te doen dan af te wachten,
steeds bereid te zijn, voortdurende waakzaamheid te betrachten van den eenen dag
op den anderen, terwijl elke nieuwe dag weer voorbijgaat zonder dat van de mannen
daden zijn gevraagd. Men kan, meenen wij, in zekeren zin hetzelfde zeggen van ons
geheele volk; de in den krijg gewikkelde natiën leven onder den aanhoudenden
prikkel der worsteling om zelfbehoud; zij zijn en blijven opgezweept door den loop
der lotswisselingen, welken zij volgen met gespannen aandacht. Ons wordt de eisch
gesteld - de negatieve - onze onzijdigheid te bewaren, toeschouwers te zijn van wat
anderen doen, ons kruit droog te houden, ons te schikken in omstandigheden, op
welker vorming wij geen invloed kunnen doen gelden,
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bereid te blijven, af te wachten in voortdurende politieke en economische
waakzaamheid, die gelijk moet zijn aan de militaire waakzaamheid onzer troepen
aan de grens. Stelt die zware taak te hooge eischen van zedelijke kracht aan ons volk?
Is daartoe een bezieling noodig, waartoe wij ons niet kunnen verheffen? Zijn wij te
slap om onze gezindheid op die hoogte van geestelijk peil te handhaven, te
gemakzuchtig om ons altijd gereed te blijven houden, - wij zullen het onszelven te
wijten hebben, wanneer wij straks niet het hoofd kunnen bieden aan de zwarigheden,
waarvoor de toekomst ons zal plaatsen. Maar wie zijn vaderland liefheeft, kan niet
slap zijn van geest, niet gemakzuchtig van aard; hem staat klaar voor oogen wat
zwaren last komende tijden op zijne schouders wellicht zullen leggen en hij houdt
zich thans reeds bereid om straks dien last te kunnen dragen, opdat hij voor zijn deel
in staat moge zijn mede te werken aan de handhaving van wat Nederland, in
geestelijken en stoffelijken zin, voor hem en de zijnen geweest is.

Onze Eeuw. Jaargang 16

117

Onze militaire strafrechtspleging
Door Mr. Dr. J. Eysten.
Na een jarenlang gesukkel kwam bij de wet van 31 October 1912 (Stbl. No. 337)
eindelijk een wijziging van onze militaire strafrechtspleging tot stand.
Niet te vroeg voorzeker.
Immers onze militaire strafwetten waren bijna een eeuw oud. Om ons bij de
landmacht te bepalen blijkt dat bij Besluit van den Souvereinen Vorst van 20 Juli
1814 No 27 (Stbl. No. 85) o.m. werden gearresteerd een Regtspleging voor het
krijgsvolk te Lande, die op 17 November 1814 in werking trad. Een Crimineel
Wetboek en een Reglement van Krijgstucht voor het krijgsvolk te lande werden
gearresteerd bij Souverein Besluit van 15 Maart 1815 Stbl. No. 26 en traden in
werking op den 1sten Mei 1815.
De Regtspleging bij de Landmacht was in hoofdzaak gebaseerd op de Crimineele
Ordonnantiën van Koning Philips II van Spanje!
Het Hoog Militair Gerechtshof sprak (en spreekt nog: art. 75 der Provisioneele
Instructie voor het H.M.G.) recht volgens ‘de stijl van praktijk, bij den Hove van
Holland tot den jare 1810 in gebruik geweest zijnde’.
Al spoedig bleek dat deze wetten (men stelde de Be-
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sluiten althans met wetten gelijk) in tal van opzichten onduidelijk, onlogisch en
onvolledig waren; de drang tot herziening deed zich alzoo ras gevoelen.
Maar het scheen dat geen enkel minister van oorlog, marine of (en) justitie den
moed had aan een herziening te beginnen; alle andere zaken gingen voor en de
militaire strafrechtspleging, tot in het belachelijke verouderd, onmogelijk, in sommige
opzichten niet op te volgen, bleef bestaan; de weinige belangstelling in militaire
aangelegenheden, door een groot deel der natie gedurende tal van jaren gekoesterd,
strekte zich zelfs niet tot de rechtspraak uit.
Omtrent de handelingen der krijgsraden wist bijna niemand iets; advocaten hadden
er niet mede te maken, officieren slechts voor een zeer gering aantal, burgers zoo
goed als geheel niet. De zittingen waren niet openbaar.
Deze ongelukkige toestand bleef gedurende een eeuw aldus in wezen; ‘zelden’
zegt Mr. Pols ‘waarschijnlijk heeft eene wetgeving zulk een voortdurende en
algemeene afkeuring ondervonden als de militaire wetgeving van 1814 en 1815’.
Wel werden in de jaren 1819, 1821 en 1841 voorstellen tot partieele herziening
gedaan, maar deze hadden geen gevolg. Eindelijk werd een ontwerp van een nieuw
wetboek van materieel strafrecht door de Regeering aangeboden, dat leidde tot de
aanneming door de Kamers van het Wetboek van Militair Strafrecht en van de Wet
op de Krijgstucht van 27 April 1903 Stbl. no. 11, door den hoogleeraar Mr. H.v.d.
Hoeven in hoofdzaak tot stand gebracht.
Maar tot op het huidige oogenblik, dus na twaalf jaren, is van invoering dezer
wetten nog geen sprake en het oude Crimineel Wetboek vierde op 15 Maart 1915
zijn eeuwfeest. Wel kwam reeds een wijziging van het Wetb. v. Mil. Strafrecht tot
stand (art. 137) met het oog op de Conventie van Genève van 6 Juli 1906 (Wet van
1 Jan. 1911 Stbl. no. 5). - Vóór 1912 was het militaire strafproces geregeld op een
wijze die invoering dezer nieuwe wetten beslist onmogelijk maakte.
Bij gemeenschappelijke beschikkingen der drie bij het

Onze Eeuw. Jaargang 16

119
onderwerp betrokken ministers, van 7/9 October 1912 werd een commissie benoemd,
wier taak zou zijn ontwerpen van wet samen te stellen, benoodigd voor de invoering
van de wetboeken van materieel strafrecht.
Tot nu toe is van den arbeid dezer commissie nog niets in het licht verschenen.
Een eerste ernstige poging tot herziening der militaire strafrechtprocedure was de
benoeming eener commissie, die van 1841-1848 werkzaam was maar niets tot stand
bracht. In de Troonrede, zoowel in die van het jaar 1902 als van 1903, verklaarde de
regeering dat eene herziening van de militaire rechtspleging zou worden voorbereid,
om te trachten hierdoor de grootste gebreken van de bestaande wetgeving weg te
nemen of althans krachteloos te maken. De wet op de Krijgstucht en het Wetboek
v. Mil. Strafrecht zouden dan kunnen worden ingevoerd.
Bij K.B. van 8 Maart 1904 werd aan de 2e Kamer ingediend: een Ontwerp van
wet tot wijziging van de Rechtspleging bij de Landmagt enz. Het begin was nu
gemaakt!
Aangezien men het wenschelijk achtte dat de herziening der burgerlijke
strafvordering aan die der militaire rechtspleging zou vooraf gaan bevatte het ontwerp
slechts een reeks bepalingen, die ten doel hadden de ergste gebreken der bestaande
wet weg te nemen. Zoo vlot zou het echter niet gaan! Het loont de moeite niet in
bijzonderheden na te gaan wat er al zoo met dit en andere onderwerpen gebeurde.
Tusschen 1904 en 1912 hadden wij 6 ministers van oorlog, 4 ministers van marine
en 4 ministers van justitie, wat ook al niet bijdroeg om de zaak te bespoedigen. Tal
van nota's, wijzigingen, amendementen, toelichtingen enz. zagen het licht; nieuwe
ontwerpen verschenen en het geheel werd in drie verschillende kleuren gedrukt.
Een voornaam punt van debat was het voorzitterschap van den krijgsraad.
Volgens de oude regeling was dit een actief dienend hoofdofficier.
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Aanvankelijk was voorgesteld op te richten een militair-juridischen cursus, verbonden
aan de Hoogere Krijgsschool; het plan was officieren, die dezen cursus met goed
gevolg zouden hebben doorloopen, te benoemen tot voorzitter (en leden) van den
krijgsraad.
Toen dit voorstel bij amendement verworpen was besloot men een anderen weg
in te slaan. Aan zeer enkele officieren werd vergund in de rechten te studeeren en
hun het vooruitzicht geopend na promotie - als actief dienend officier derhalve - te
worden benoemd tot voorzitter c.q. lid van een krijgsraad1).
Nog later werd voorgesteld burger-personen, meesters in de rechten, die minstens
zeven jaren dienst als officier hadden bij een minimum-leeftijd van dertig jaar een
wettelijke voorkeur voor een benoeming tot president te geven.
Daarna vervalt de wettelijke voorkeur; de minister geeft echter indirect te kennen,
dat deze ex-officieren ernstig voor eene benoeming in aanmerking zullen komen.
Het eind is dat burgerrechtsgeleerden met juridische ervaring, dus in de toepassing
geen gewezen officieren, worden benoemd.
De gewijzigde Regtspleging bij de landmacht heeft ongetwijfeld tal van de ergste
gebreken in de strafrechtsprocedure voor militairen weggenomen. Zoo kwam b.v.
de invoering van een ‘schriftelijke beschikking tot verwijzing’ (overeenkomende
met de verwijzing der zaak naar de openbare terechtzitting, bedoeld in art. 95 Wetb.
v. Strafr.), van een ‘schriftelijk bevel tot bijeenkomen van den krijgsraad’
(overeenkomende met de dagvaarding in het burgerlijk strafproces), dan vooral die
van den rechtsgeleerden of officier-raadsman, van de openbaarheid der terechtzittingen
van den krijgsraad en nog tal van andere zaken van minder gewicht.
Weggelaten werd alles wat betrekking had op het

1) De officieren, die, vertrouwende op de indirecte toezegging der toenmalige regeering, hun
studiën begonnen en voleindden, werden, zooals hieronder blijkt, niet benoemd.
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‘tot confessie brengen’ van den beklaagde, de hoofdzaak van het oude strafproces.
Te prijzen valt de nieuwe regeling omtrent de afdoening van ‘overtredingen’,
genoemd in het 3e Boek van het Wetboek van strafrecht, een verbetering zoowel als
een vereenvoudiging. Het recht van appèl voor de beklaagden is uitgebreid.
Bij Koninklijk Besluit van 29 Juni 1907 Stbl. no. 154 waren ingevoerd de
zoogenaamde ‘Justitieele Voorschriften voor de Landmacht’; dit waren beschikkingen
en adviezen van den Advocaat-Fiscaal bij het Hoog Militair Gerechtshof, betrekking
hebbende op verschillende artikelen en wetten en bestemd om als richtsnoer te dienen
voor den militairen rechter. Op grond van art. 150 der Grondwet missen deze
voorschriften elke bindende kracht, zooals ten overvloede door het H.M. Gerechtshof
in de zitting van 30 September 1910 is uitgemaakt. Ze zijn dan ook bij K.B. van 23
December 1913 gelukkig weer ingetrokken1).
De gewijzigde Regtspleging bij de Landmacht kon natuurlijk nimmer een deugdelijke
wet worden; daartoe was de basis, waarvan men uitging, te slecht, de herziening te
weinig doorgevoerd. Slechts een geheel nieuwe wet had aan de eischen, die men in
onzen tijd aan een goede strafvordering stelt, kunnen voldoen. Hiervan zal echter in
de eerste jaren wel geen sprake zijn.
Al spoedig na de invoering deed zich een ernstig conflict voor.
Een drietal krijgsraden (bij de landmacht twee en een bij de zeemacht) weigerden
te voldoen aan den eisch van het Hoog Militair Gerechtshof, dat bij elk ter approbatie
gezonden vonnis ook de notulen van het in raadkamer verhandelde zouden worden
overgelegd, zooals vroeger steeds gebruikelijk was.
De militaire rechtspleging kent n.l. een instituut dat

1) lets ‘justitieels’ schijnt er van een militair ministerie te moeten uitgaan: bij beschikking van
den minister van Marine van 27 Jan. 1914 is vastgesteld een leiddraad: ‘Justitieele zaken’.
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in het burgerlijke proces geheel ontbreekt n.l de ‘approbatie’ der vonnissen.
Bij de vroegere samenstellingen der krijgsraden en regeling van het proces had
deze approbatie ongetwijfeld goede reden van bestaan: een goedkeuring van het door
niet-rechtskundigen gevelde vonnis door het H.M. Gerechtshof, waarin ook
rechtsgeleerden zitting hebben, moest wenschelijk worden geacht.
Nu de burger-rechtsgeleerde-president is opgetreden, verviel deze reden vrijwel;
niettemin werd de approbatie bij de herziening behouden, hoewel zij in het burgerlijke
strafproces niet voorkomt.
Het ligt echter in de bedoeling der Regeering een wetsontwerp tot afschaffing der
approbatie in te dienen; intusschen werd een noodwet dringend vereischt om het
ophoopen der vonnissen, die tengevolge van het uitblijven der approbatie niet konden
worden uitgevoerd, te voorkomen.
De krijgsraden grondden hunne weigering tot overlegging op de artikelen in de
Regtspleging bij de Landmagt die den president en de leden verbieden te ‘openbaren,
hetgeen geheim behoort te blijven, bijzonder ook (niet) de gevoelens van hunne
Medeleden, zelfs niet die van hun zelve’. De Regeering deelde deze meening echter
niet en een noodwetje van 13 Juli 1914 (Stbl. 316) verplichtte de krijgsraden tot
overlegging der notulen.
Een tweede conflict deed zich voor bij het zoogenaamde reclame-proces, dat zoo
goed als niet geregeld is. Zooals bekend mag worden verondersteld kan ieder militair,
die zich over een hem opgelegde krijgstuchtelijke straf of wel over de strafreden
bezwaard gevoelt, zijn beklag indienen.
Hij kan dit doen, hetzij door zich langs den hiërarchieken weg tot zijn superieuren
te wenden, hetzij door een onderzoek door den krijgsraad aan te vragen. (In de nog
niet ingevoerde Wet op de Krijgstucht wordt eerst de klacht bij den superieur
voorgeschreven en kan de militair eerst daarna zijn beklag indienen, niet bij den
krijgsraad echter, maar bij het Hoog Militair Gerechtshof.)
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Nu was het tot nu toe gebruikelijk dat de klagers of stratopleggers van de uitspraak
van den krijgsraad in hooger beroep konden komen bij het Hoog Militair Gerechtshof.
Doch de gewijzigde R.L. kent dit recht van hooger beroep toe alleen van
‘vonnissen’ en bepaalt ook dat alleen van ‘vonnissen’ de approbatie moet worden
gevraagd.
Waar echter de uitspraak van den krijgsraad in een reclame-proces (klager dan
wel strafoplegger wordt hetzij geheel, dan wel gedeeltelijk in het gelijk gesteld) in
geen enkel opzicht een ‘vonnis’ kan worden genoemd, weigerde een der krijgsraden
op die gronden hooger beroep toe te laten.
Tot op heden is in deze zaak door de Regeering nog niet opgetreden.
De gewijzigde Regtspleging bij de Landmagt is nu bijna twee jaar - sedert 20
December 1913 - in werking en vermoedelijk zullen zich in den loop der tijden nog
wel meer dergelijke conflicten voordoen.
Maar ook thans reeds kan men constateeren dat ernstige gebreken de wet aankleven.
Zoo ontbreken ontslag van rechtsvervolging en nietontvankelijk verklaring van
den auditeur-militair. Het vonnis van den krijgsraad kan dus alleen inhouden:
schuldigverklaring of vrijspraak; na het laatste is vervolging niet meer mogelijk. De
auditeur-militair, het openbaar ministerie, heeft geen recht van appèl.
Erger is dat noch cassatie, noch revisie in het militaire strafproces mogelijk zijn.
(Gratie daarentegen wel.)
Artikel 346 van het Wetboek van Strafvordering zoowel als artikel 95 der Wet op
de Regterlijke Organisatie toch kennen alleen vernietiging van vonnissen of arresten
(cassatie) uitgesproken door gerechtshoven, arrondissementsrechtbanken of
kantongerechten, terwijl art. 78 van de Provisioneele Instructie voor het Hoog Militair
Geregtshof uitdrukkelijk zegt: ‘De sententiën bij het Hof in Appèl gewezen, zullen
kracht van arrest hebben’.
Daarentegen spreekt art. 375 van het Wetb. van Strafv.
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van ‘Herziening van een in kracht van gewijsde gegaan arrest of vonnis...’
Nu is in het algemeen dit wetboek niet van toepassing op militaire strafzaken,
maar aangezien overigens geen grondwettig bezwaar tegen deze toepassing bestaat,
zou revisie in het militaire strafproces wellicht mogelijk zijn.
Nergens in onze wet is echter een regeling getroffen omtrent revisie van vonnissen,
door den militairen rechter uitgesproken. Eigenaardig is dat de Staatscommissie voor
de vaststelling van een ontwerp-Wetboek van Strafvordering, in haar toelichting,
verklaart dat, het haar ‘niet wenschelijk is voorgekomen, de bepaling van de
herziening ook op de uitspraken van den militairen rechter toepasselijk te verklaren’
en daarbij als motief aanvoert dat anders ‘de burgerlijke rechter zou hebben te
oordeelen over zoogenaamde militaire delicten, waarvan de berechting uitsluitend
aan den militairen rechter is opgedragen’.
Een brevet van onbekwaamheid van den Hoogen Raad dus?!
Het behoeft geen betoog dat het bedoelde gemis aan rechtsmiddelen voor de
militaire justiciabelen volstrekt afgekeurd moet worden.
De tijd der huurlegers is voorbij; het leger staat niet meer buiten de maatschappij,
wordt niet langer door de burgerij beschouwd als een noodzakelijk kwaad, waarvan
de individuen somtijds geschuwd, zelden geacht werden. De soldaat is niet langer
een wezen, dat in alle opzichten anders dan een gewoon mensch moet worden
behandeld.
Het is slechts rechtvaardig, dat de Nederlander, hetzij hij burger is, hetzij hij korter
of langer deel uitmaakt van de levende strijdkrachten, dezelfde rechten heeft behoudens natuurlijk de onvermijdelijke afwijkingen, aan het militair zijn verbonden
- en dat het niet van zijn tijdelijken stand behoort af te hangen, welke rechtsbedeeling
hem te beurt valt.
Wijziging van het Wetboek van Strafvordering in dien zin, dat cassatie en revisie
ook voor uitspraken door den
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militairen rechter worden ingevoerd, mag dus niet worden nagelaten.
Een enkel woord over den rechtsgeleerden raadsman.
Art. 132 Wetb. v. Strafv. bepaalt dat aan een gedetineerde ambtshalve een raadsman
zal worden toegevoegd door de rechtbank.
Daarentegen wordt aan elken beklaagde, die voor den krijgsraad moet terechtstaan,
op zijn verzoek door den president een raadsman - indien hij dit bepaalt wenscht een
officier - als raadsman toegevoegd.
Hier is dus een sterk onderscheid waar te nemen. Gevangenneming geschiedt in
het burgerlijke strafproces alleen op grond van ernstige feiten, bedoeld in art. 86
Wetb. van Strafv. en dan nog niet altijd.
Nu zijn weliswaar de meeste militaire beklaagden in voorloopige hechtenis maar
dit neemt niet weg dat elk militair, al staat hij voor het geringste feit terecht, aanspraak
heeft op den bijstand van een (rechtsgeleerden) raadsman.
Het ontwerp-Wetboek van Strafvordering kent aan de toegevoegde raadslieden
een vergoeding van rijkswege toe.
Bij Kon. Besl. van 10 Juni 1915 Stbl. no. 239 werd ook een toelage toegekend
van f 15.- (ter wille van de ‘mobilisatie’ gereduceerd tot f 10.-) aan
advocaten-raadslieden van beklaagden, wier zaak voor het H.M. Gerechtshof moet
dienen of die naar een krijgsraad bij de landmacht zijn verwezen. Tot nu toe
geschiedde de toevoeging van advocaten bij den krijgsraad te 's Gravenhage niet
door den president, maar door het Bureau van Consultatie in Strafzaken, wat een
formeel beletsel was voor het toekennen der vergoeding1).
De bestaande regeling der toevoeging is ongetwijfeld verkeerd. Vooreerst is er
geen reden om ook aan nietonvermogende militaire beklaagden kosteloos een
raadsman

1) De presidenten-plaatsvervangers bij de krijgsraden te Arnhem en te 's Hertogenbosch genieten
voor elke zitting een vergoeding van 's Rijkswege, die te 's Gravenhage niet.
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toetevoegen, maar voorts is het weinig verheffend voor den rechtsgeleerden stand
om voor het onbeduidendste feit als raadsman te moeten optreden, ook al wordt
hiervoor eene vergoeding gegeven, die beter bespaard kan worden.
Slechts enkele advocaten zijn thans wat grondiger bekend met de militaire
rechtspleging en wel uit den aard der zaak alleen zij, die zich hebben bereid verklaard
een toevoeging als raadsman door den President van den krijgsraad zich te laten
welgevallen.
Omgekeerd hebben de meeste (militaire) leden van den krijgsraad weinig of geen
waardeering voor de zuiver juridische betoogen, die de raadslieden in hun pleidooien
te pas brengen.
Schrijver dezes was door bijzondere omstandigheden in de gelegenheid als
(plaatsvervangend) president en als lid van een krijgsraad, als raadsman voor
beklaagden en als officier-commissaris buiten de residentie van den krijgsraad op te
treden en heeft hierdoor gelegenheid gehad de gewijzigde Regtspleging bij de
Landmagt in hare werking van verschillende zijden te bezien.
De mobilisatie en hiermede gepaard gaande aanmerkelijke uitbreiding van de
sterkte der onder de wapenen zijnde militairen heeft natuurlijk meegebracht een
aanzienlijke vermeerdering van het aantal zaken door de krijgsraden behandeld1).
Zelfs werd door een ministerieele aanschrijving getracht in dit opzicht een beperking
aan te brengen.
Hoeveel nadeelen de mobilisatie ook moge ten gevolge hebben, een voordeel is
het ongetwijfeld, dat een ruime toepassing van de Regtspleging bij de Landmacht
de vooren nadeelen ervan, aan de praktijk getoetst, aan het licht kan brengen.

1) In het begin der mobilisatie werden enkele ‘temporaire krijgsraden’ opgericht doch spoedig
weer, als overbodig, afgeschaft. Het personeel der gewone krijgsraden werd tijdelijk uitgebreid
en de vaste leden door gepensionneerde officieren vervangen.
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Verzen
Door Jacqueline E. van der Waals.
Augustus 1914
Hoe lieflijk ligt van morgen
In 't effen groene veld
- Veilig en welgeborgen,
Voor 't dreigend krijgsgeweld De boerenhof, waar even,
Nu 't effen wolkvloers brak,
De zon wat kleur komt geven
Op 't roode pannendak.
En 't molentje beneden
In 't grijs, dat welgemoed
En deugdzaam en tevreden
Zijn wiekjes draaien doet.
En ginds de spitse toren....
Och, dat het God geviel,
De bede te verhooren
Die oprijst uit mijn ziel.

Onze Eeuw. Jaargang 16

128

Boven de kracht.
Wie, door Gods gunst verkoren,
Voor Zijn bevelen staat,
Ziet doelloos en verloren
Al, wat hij doet of laat;
Zijn dienst wil niet gedoogen
Verpoozing van het pogen
Naar wat boven vermogen,
Boven het kunnen gaat.
Verstandigen en sterken,
Die doen, wat zij verstaan,
Hij ziet ze, tuk op werken,
Aan hunnen arbeid gaan;
Hij hoort hun drukke praten
Op 's levens volle straten,
Maar blijft, alleen gelaten,
Doelloos en ledig staan.
Zij, die volbrengen willen,
Wat niet de kracht vermag,
Zij zwoegen en verspillen
Hun uren dag aan dag...
Tot ze eens, naar Gods gedachten,
Wel hen! het werk volbrachten,
Dat boven hunne krachten,
Boven hun kunnen lag.

Onze Eeuw. Jaargang 16

129

Verzen1)
Door Jules Schürmann.
Herfst.
De gele blaren dwarlen neêr,
Toch is in mij geen droefheid meer
Wanneer ik loop te dwalen...
Ik ben nu rijp voor 't herfstgetij,
Wat deert of in en buiten mij
De blaren dalen...
Zijn niet de luchten wondermooi,
De boomen met hun laatsten tooi
Een weelde voor mijne oogen?
Wat deert of al de winter wacht
En zacht mijn leven naar den nacht
Reeds wordt gebogen...
De herfst, die milden toover spreidt
Op bosch en blaân vindt mij bereid
Voor zijnen laten luister...
Wat deert, wanneer ik dwalen mag
Nog in den allerschoonsten dag,
Het komend duister..

1) Uit den bundel ‘De Eenzame Weg’, a.s. voorjaar te verschijnen bij C.A.J. van Dishoeck,
uitgever te Bussum.
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De oude viool.
Ik ben de troosteresse in donk're tijden,
Ik was in eenzaamheid met hen die leden
En wie in ootmoed mij hun leed beleden,
Mijn stem vol deernis gaf hun kracht tot strijden.
Ik deed mijn ziel in hunne ziel verglijden,
Van bitterst lijden zong ik als gebeden,
Gaf schoonen droom aan heden en verleden,
Dat wie mij liefhad weêr zich kon verblijden...
Ik ben de troost van trieste menschenharten,
Met mijn geklaag verzacht ik hunne smarten,
Wie mij beminnen, minnen mij voor 't leven
Daar ik in liefde, liefde weêr zal geven,...
En lief en leed en droeve erinneringen
Melodisch op mijn snarentuig doe zingen.
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Houtvuur.
Herfst en winter, lente en zomer,
Wisselen in mij, eeuwige droomer,
Dat ik seizoenen vergeet,
Bloemen ontbloeien mild voor mijne oogen
Waar nog zooeven sneeuwvlokken vlogen,
Wirlende wind blies zoo wreed.
'k Zit bij 't haardvuur, vlammen spelen,
Lekken met kleur'ge tongen de vele
Blokken met harsigen reuk;
'k Denk aan zomersche wouden, waar vallen,
Muntjes van zon en vogelen schallen,
'k Zie in het houtvuur den beuk.
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Binnenlandsch overzicht.
Het algemeen begrootingsdebat.
De hoofdindruk dien de algemeene beschouwingen en (voor zooveel thans reeds
achter den rug) de beschouwingen over de afzonderlijke hoofdstukken der
Staatsbegrooting hebben nagelaten is - negatief. Er is eigenlijk geen hoofdindruk.
Hier en daar is wat opgehelderd. Hier en daar is veel duister gebleven. Maar een
sterk lichtende plek in het gansche beeld ontbreekt. Een dominant valt niet aan te
wijzen.
Hoe staat het, om daarmee te beginnen, met het ‘Bestand’? In mijn vorig overzicht
heb ik aangegeven waarom, mijns inziens, de Regeering geacht moest worden, het
Bestand te hebben prijsgegeven, zij het dan ook vermoedelijk niet voor haar genoegen.
Maar nu is uit de Memorie van Antwoord betreffende Hoofdstuk I en uit de rede van
minister Cort van der Linden gebleken dat de Regeering, ondanks de Troonrede,
ondanks de ingrijpende maatregelen van wetgevenden aard die zij in behandeling
wil zien nemen, toch vasthoudt aan de meening dat het Bestand kan worden....
bestendigd. Mij heeft deze houding teleurgesteld. Ik kan er immers niet anders in
zien dan een uiting van die politiek van den vogel struis die doet wanen dat iets niet
bestaat wanneer men er maar niet naar kijkt (in dit geval zou men eigenlijk van een
omgekeerde struisvogelpolitiek moeten spreken die doet leven in de illusie dat iets
wèl bestaat wanneer men er maar over blijft praten). Waartoe dat sentimenteele gesol
met den beminden doode? Waarom niet met open oogen de waarheid aanvaard dat
het Bestand dood is en eerst weer zal herrijzen wanneer onze internationale positie
zóó acuut wordt dat de stemming van Augustus 1914 terugkeert?
Want het Bestand is dood. Wie de algemeene beraadslagingen heeft gevolgd, kan
daarover niet in twijfel zijn. Door de voornaamste woordvoerders van rechts, door
de heeren Lohman en
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Van der Voort met scherpte en door den heer Nolens met diens gewone bezadigdheid
is de dood van het Bestand geconstateerd. Met het oog op de aangekondigde
‘hervatting van den gewonen wetgevenden arbeid’ in de Troonrede, in 't bijzonder
wat de urgentie der Ouderdomsvoorziening betreft.
En nu dit eenmaal een feit is, kan het ook weinig actueel belang meer hebben om
na te gaan, wat het Bestand eigenlijk is geweest, iets dat, wegens de uitlegging die
de Regeering er aan geeft, nog steeds alles behalve helder is. De nevelen vóór ons
zijn belangrijker dan die achter ons. Men wentele nu maar een R.I.P. op dit graf.
***
De nevelen vóór ons.
Daar zijn ten eerste die welke de verhouding van de Regeering tot de Kamer èn
die welke de verhoudingen binnen het Kabinet zelve min of meer inhullen.
In het begin van den oorlog heeft de Regeering zich genoodzaakt gezien, het
zwaartepunt van het Staatsbestel, dat sinds 1868 in de Tweede Kamer lag, te
verplaatsen naar het Ministerie. De macht der feiten dwong tot het snel nemen van
besluiten van het uiterste gewicht en die zijn destijds genomen, hetzij zonder
voorafgaand consent van de Staten-Generaal hetzij na een zoo summiere behandeling
dat de Volksvertegenwoordiging haar aandeel daarbij feitelijk beperkte tot een soort
van visum zooals de handteekening van den constitutioneelen vorst pleegt te zijn.
Inderdaad was bijna alle reëele en actueele macht saamgetrokken in het Ministerie;
weerszijds daarvan stonden twee slechts formeele en potentieele machten: de Koningin
en de Staten-Generaal.
De Staten-Generaal (en met name de Tweede Kamer) hebben destijds in deze
volstrekt abnormale verhouding niet slechts berust maar haar zelfs met een zekere
geestdrift aanvaard. Men had vol vertrouwen in de Regeering, waardeerde grootelijks
de energie die zij betoonde en was heel blij dat men haar zoo gerustelijk nagenoeg
alles kon overlaten. En de Regeering waardeerde het in de Staten-Generaal dat deze
haar zoozeer de vrije hand lieten en maakte daarvan een zoo ruim gebruik als dienen
kon tot vergemakkelijking van haar uiterst zware taak.
Maar die gezindheid is, bij de Staten-Generaal of althans bij de Tweede Kamer,
allengs veranderd. Naarmate de oorlog langer duurde en mitsdien het besef van het
abnormale verzwakte, rees in de Tweede Kamer een meer en meer onbehagelijke
stemming.
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Men voelde instinctief, misschien meer dan dat men het welbewust dacht, dat het
lang voortduren van een verhouding, waarin het overwicht dat het Ministerie vóór
1868 had, nog versterkt was teruggekeerd, op den duur gevaarlijk kon worden voor
de positie van de Tweede Kamer. En men legde het allengs weer toe op een hernemen
van het normale overwicht.
De Regeering heeft dat met leede oogen gezien. Niet, zoozeer, geloof ik, omdat
zij er op uit zou wezen om den abnormalen toestand te gebruiken tot een soort van
anti-parlementaire sabotage, maar omdat zij het nog steeds niet recht meende te
kunnen stellen zonder een abnormalen invloed. Dat de Tweede Kamer zich ongerust
begon te maken over de mogelijke duurzame nawerking van haar langdurige
achterafzetting, heeft minister Cort van der Linden wel getoond te begrijpen. Toch
heeft het hem en zijn collega's blijkelijk verdroten dat de Kamer niet meer geduld
en berusting toonde; zijn rede gaf daarvan blijk. En hij heeft daarbij eenige
uitdrukkingen gebezigd (dat de Kamer, als collectiviteit, gewoonlijk ‘zoek’ was
benevens een nieuwe toespeling op het directe contact tusschen de Regeering en den
volkswil) die wel geschikt waren om de bezorgdheid der leden te verhoogen. De
heer Marchant heeft aan die bezorgdheid uiting gegeven door te zeggen: ‘Het schijnt
wel alsof de Regeering de Kamer wil “uitschakelen”’ en door het Kabinet in
herinnering te brengen: ‘Het Nederlandsche volk is, voor de Regeering, hier’.
Zeer juist. Welke ook de omstandigheden mogen zijn, tot welke abnormale
afwijking van de gewone verhoudingen zij ook mogen nopen, die afwijking mag
nooit eene andere dan een strikt opportunistische wezen. Principieel is elk inbrengen
der gedachte van een rechtstreekschen band tusschen de Regeering en den volkswil,
langs de Volksvertegenwoordiging heen, te veroordeelen als een neiging tot teruggang
naar een overwonnen standpunt. Terecht dus heeft de heer Marchant verzet
aangeteekend tegen het opkomen van die gedachte.
Maar.... hoorde men de aanduiding van die gedachte thans voor 't eerst? Was ze,
in de redevoeringen van Minister Cort van der Linden, iets nieuws? Of had men haar
reeds vroeger van hem vernomen (en destijds eigenlijk veel duidelijker en stelliger
geformuleerd)?
Wie zich de moeite wil geven om nog eens op te slaan wat ik, naar aanleiding van
het eerste begrootingsoptreden van het Kabinet, in het Binnenlandsch Overzicht van
dit tijdschrift heb
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geschreven op blz. 128 v.v. van den vorigen jaargang, die zal zich dan weer herinneren
dat toen reeds, op het eind van 1913 en in het begin van 1914, de heer Cort van der
Linden de leer der rechtstreeksche regeeringsvertegenwoordiging van den volkswil
heeft verdedigd. In verband met Ostrogorski's theorie over het regeeren ad hoc. En
dat ik toen aanstonds heb gewezen op het groote gevaar dat die leer meebracht ten
aanzien van de positie der Volksvertegenwoordiging.
Toen was het de tijd geweest ook voor de Tweede Kamer om terstond op te komen
tegen eene leer die haar invloed en beteekenis noodwendig moest dreigen te
verduisteren.
Doch dat is niet geschied.
Het gevaar is in de Kamer niet gezien. Niemand ter linkerzijde, waar de erfgenamen
van 1868 zitten, is opgekomen tegen het ‘uitschakelen’ van de Tweede Kamer, tegen
het regeeren langs de Volksvertegenwoordiging heen, waarvan toch de principieele
kiem besloten lag in 's Ministers interpretatie van den stembusuitslag met behulp van
den ‘volkswil’. Integendeel, zoo in als buiten de Kamer werden de liberalen gepakt
door het ‘frissche’ en door het ‘democratische’ van de nieuwe leer. Haar toepassing
op den stembusuitslag was dan ook zoo wonderlijk mooi in overeenstemming met
de hoofdeischen van het vrijzinnige concentratieprogram, dat deze uiterlijke
gevalligheid wel geschikt was om de liberalen te doen vergeten, eens te onderzoeken
of de leer niet innerlijk gevaarlijk was. Met andere woorden: het oogenblikkelijk
practische voordeel dat de nieuwe theorie bracht, heeft haar gevaarlijk beginsel doen
voorbijzien.
Nu eerst, nu door zeer buitengewone omstandigheden de Regeering wel
genoodzaakt werd tot gedeeltelijk ‘uitschakelen’ van het Parlement (iets dat elke
Regeering in deze omstandigheden zou hebben moeten doen, óók eene die niets van
de volkswiltheorie zou willen weten), nu schrikte men ter linkerzijde op van een
toespeling op eenig verschrompelen van de beteekenis der Volksvertegenwoordiging.
Nu roept men de Regeering toe: ‘Het Nederlandsche volk is, voor u, hier!’
Nogmaals: zeer juist.
Maar.... twee jaar te laat.
Twee jaar geleden, toen de ‘volkswil’ voor den dag gehaald werd om het optreden
van een extra-parlementair Kabinet met Algemeen Kiesrecht en Staats-‘pensioen’
te verdedigen, in normale tijdsomstandigheden, toen was het oogenblik daar voor
principieel en zuiver verzet.
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Thans komt dat verzet wat laat, heeft het veel van zijn principieele kracht verloren
en wordt het vertroebeld door de noodzakelijkheid van abnormale verhoudingen in
abnormalen tijd.
Er is geen kwadere kans dan een verzuimde.
***
Zoo staat het nu met de verhouding tusschen Regeering en
Volksvertegenwoordiging. De ontwaakte ongerustheid van de Kamer ten aanzien
van haar bedreigd overwicht heeft trouwens geleid tot het - eindelijk! - houden van
een Comité-Generaal waarin de quaestie der weermacht is besproken doch waarin,
naar het schijnt, de Regeering er in is geslaagd om de Kamers te overtuigen van het
gevaar eener belangrijke vermindering. Dit althans schijnt op te maken uit de vage
aanduidingen van eenige sprekers, o.a. van den heer Schaper die voorshands maar
wilde berusten. Waarom niets stelligers is medegedeeld omtrent het resultaat van het
Comité-Generaal, is mij niet duidelijk.
En ten aanzien van de buitenlandsche aangelegenheden waarover ik de vorige
maal schreef, hebben wij nu althans - een interruptie. Een interruptie van den premier
waarin categorisch het bestaan van een overeenkomst met Duitschland, als door Prof.
Niermeijer was ondersteld, is ontkend. Veel is dit niet maar dan toch wel iets.
Doch hoe staat het nu met de verhoudingen in het Kabinet zelf?
Volkomen klaar zijn ook deze niet geworden. Er is verschil van inzicht merkbaar
geworden tusschen minister Treub en de rest van het Kabinet. Is dat verschil zoo
diepgaand als de geruchten beweren? Zoo, dat men reeds daarom zich op een spoedig
heengaan van dezen crisisminister-bij-uitnemendheid zou hebben voor te bereiden?
Er hebben zich stellig teekenen in het debat voorgedaan die in deze richting wezen,
in 't bijzonder de opmerkelijke dualiteit welke de premier ten aanzien van de
parlementaire gevoeligheid heeft verkondigd voor het gansche Kabinet en voor de
afzonderlijke Ministers. Het gansche Kabinet zal, volgens de mededeeling van den
heer Cort van der Linden, ter wille van de in dezen tijd zoo gewenschte
gouvernementeele stabiliteit zich verplicht achten, niet al te kieschkeurig te zijn in
't slikken van ongevallige votums. Voor de afzonderlijke Ministers geldt dit echter
niet.
Deze laatsten hernemen dus hun gewone normale parlementaire gevoeligheid. Het
zou mij niet verwonderen als deze uiting van ministerieel individualisme eerlang
niet slechts door den Minister van Financiën doch ook door dien van Koloniën werd
gebruikt om
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het Kabinet te verlaten. Wat de heer Pleyte in den laatsten tijd in de Tweede Kamer
heeft ondervonden (bij de behandeling der Djambi-overeenkomst en natuurlijk vooral
bij de algemeene beschouwingen over de Indische begrooting die zoo plotseling en
dramatisch zijn besloten) heeft hem duidelijk moeten doen gevoelen dat hij althans
het volle vertrouwen van de Kamermeerderheid niet meer heeft1). Terwijl het
Voorloopig Verslag over de Surinaamsche begrooting deed verwachten dat de wind
uit de West dezen Minister even onvriendelijk zou hebben toegewaaid als uit de
Oost, indien hij ook voor deze begrooting zelf in de Kamer had kunnen staan.
Op eenige afbrokkeling van het Kabinet kan men zich dus wel voorbereiden, terwijl
het Ministerie als collectiviteit niet licht een heengaan geoorloofd zal achten. De
muur staat extra vast maar de steenen zitten los.
Zoodat het, in abstracto, denkbaar is dat we ten slotte een Kabinet-Cort van der
Linden hebben waarin van dat van 1913 niets meer over is dan - de heer Cort van
der Linden.
Wat een wel wat vreemd gevolg zou wezen van de scheiding tusschen individueele
en collectieve gevoeligheid.
Doch zóó ver zal het wel niet komen.
Intusschen spreekt uit de extra-vastheid die ten aanzien van den ministerieelen
muur is afgekondigd, tevens wel dat men met de ‘hervatting van den gewonen
wetgevenden arbeid’ eigenlijk in de benauwenis is geraakt. Immers, men krijgt nu
een hervatting van den normalen arbeid met herleving van de normale individueele
ministerieele kwetsbaarheid maar met uitdrukkelijk aangekondigde volkomen
abnormale collectieve ongevoeligheid. Duidt dit niet op een zekere ontijdigheid in
het hervatten van dien arbeid? Is het niet wat wonderlijk dat men nu wellicht enkele
Ministers zal kunnen zien heengaan op grond van conflicten van minderen rang
terwijl het gansche Kabinet onbewegelijk zal blijven tegenover conflicten van de
allereerste orde? En is dat niet óók bedenkelijk, bezien uit het oogpunt van de
parlementair-constitutioneele praktijk? Zal het nu immers niet kunnen voorkomen
(in theorie althans is

1) Het is echter opmerkelijk dat deze Minister na het gebeurde bij de behandeling der Indische
begrooting te kennen gaf, in de abnormale omstandigheden een reden te vinden die hem
verplichtte tot het blijven verdedigen van zijn begrooting (waarin zijn plotselinge ineenstorting
hem toen nochtans heeft verhinderd). Dit was eenigermate in tegenspraak met de individueele
ministerieele gevoeligheid welke, kort daarna, door den premier werd geproclameerd.
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het geval volkomen aannemelijk) dat het Ministerie op een der hoofdpunten van zijn
program in conflict staat met de Tweede Kamer - en dat het nochtans aanblijft, precies
als ware het een ‘Koninklijk’ Kabinet van vóór 1868? Weliswaar is de kans, dat dit
geval zich ook werkelijk voor zal doen, niet heel groot daar er voldoende
overeenstemming op de hoofdpunten bestaat tusschen de Regeering en de meerderheid
in de Tweede Kamer zoodat werkelijk gevaar alleen dreigt van de Eerste, maar
theoretisch is de zaak niet in den haak en wordt het normale overwicht van de Tweede
Kamer op dit punt minstens evenzeer bedreigd als op dat van de ‘uitschakeling’.
Men moet bedenken dat eenerzijds de buitengewone toestand het Kabinet noopt tot
buitengewone stoelvastheid en dat anderzijds de nadering van 1917 een begrijpelijk
verlangen deed ontstaan om niet alléén met oorlogstrofeeën voor de kiezers te komen,
om in deze geheel scheeve verhouding te kunnen berusten.
Gelijk men tegenwoordig nu eenmaal in zooveel wonderlijks berusten moet.
***
Ons naaste wetgevende perspectief is eveneens min of meer in nevelen gehuld
gebleven. Uit hetgeen de Ministers van Binnenlandsche Zaken en van Financiën
hebben gezegd, is volstrekt niet op te maken, hoe de Regeering, of ook zelfs maar:
hoe deze Ministers, elk voor zich, de volgorde en de tijdstippen van behandeling der
drie hoofdonderwerpen zouden wenschen. Er is wat meer licht gekomen alleen wat
de Grondwetsherziening betreft. Meer licht in dien zin dat de kans van slagen op dit
punt is toegenomen door de mededeelingen van den premier omtrent den arbeid der
‘Bevredigingscommissie’, mededeelingen die doen verwachten dat een
compromis-voorstel in zake Art. 192 nog wel in de herziening zal kunnen worden
opgenomen. En meer licht ook ten aanzien van den duisteren passus uit de Memorie
van Antwoord op het V.V. over Hoofdstuk I. Deze blijkt zoo te moeten worden
verstaan dat de Regeering zich voorstelt, haar Memorie van Antwoord betreffende
de Grondwetsherziening in de Eerste Kamer zoo lang te zullen kunnen terughouden
totdat ook dit college de noodige belastingvoorstellen zal hebben afgedaan. Een
tuitelig plan!
Maar vrijwel geheel onzeker is de toekomst gebleven ten aanzien van de volgorde
van behandeling der drie hoofdonderwerpen in de Tweede Kamer. Nu eens scheen,
bij den Minister van
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Financiën en ook bij den premier, de urgentie der dekking van het tekort het zwaarst
te wegen, dan weer die van de Grondwetsherziening. En ook was er een oogenblik
in de rede van Minister Treub waarop niet het tijdstip van behandeling doch de vorm
der dekking als de hoofdzaak scheen te worden beschouwd. Het was dat oogenblik
waarop de Minister de Kamer stelde voor het alternatief: tijdelijke of blijvende
dekkingsmiddelen en het stellen van dit alternatief zelfs gepaard deed gaan met een
soort van sommatie om daarop spoedig te antwoorden opdat de Minister, indien het
antwoord in den zin van tijdelijke middelen mocht uitvallen, bijtijds kon heengaan
zoodat zijn opvolger nog tijdig voor dekking kon zorgen. Het klonk haast als een
verzoek om snel.... halsrecht. Het scheen bijna een aanbieden van een revolver door
een levenszatte aan een goeden vriend. Maar dan heeft de vriend het wapen ontladen;
de Kamer heeft vooralsnog minder lust getoond om zich van den heer Treub dan de
heer Treub om zich van zijn portefeuille te ontdoen. Van links immers is door meer
dan één spreker in repliek te kennen gegeven dat men dezen Minister ongaarne zou
missen. En van rechts is door den heer de Geer gezocht naar een compromis in dezen
vorm: wel blijvende dekkingsmiddelen voteeren maar deze dan ook uitsluitend
beperken tot dekking van het tekort en haar niet ook uit te strekken tot dekking der
kosten van de Ouderdomsvoorziening. Van de in de Memorie van Antwoord door
de Regeering bijzonder aanbevolen.... merken (men vergeve ons de oneerbiedige
herinnering aan een wijnkaart), zou de heer de Geer dan ook de ‘pensioenbelasting’
willen zien vervallen. Te meer omdat men daarbij de principieele quaestie der
oorbaarheid van ‘bestemmingsheffingen’ te behandelen zou krijgen.
Het ziet er aannemelijk uit maar is het natuurlijk toch niet voor een Minister die
blijkelijk niets meer om zijn ministerieele leven geeft en voor wie de Ouderdomswet
stellig een hoofdpunt van zijn program is gebleven.
Ten aanzien van de volgorde schijnt voorshands dus alleen vast te staan dat men
zal beginnen met de Ouderdomswet. Maar wat er dan zal komen, de tekortdekking
in den vorm van het daarvoor aangegeven deel der belastingplannen (het is, tusschen
haakjes gezegd, opmerkelijk, dat van die plannen die in de Memorie van Toelichting
één onverbrekelijk geheel heetten uit te maken, nu toch de helft schijnt te kunnen
worden losgemaakt) dan wel de Grondwetsherziening, ziedaar wat onzeker is
gebleven.
Het is echter heel wel mogelijk dat nog een gansch ander
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onderwerp in de volgorde een plaats van urgentie komt innemen en beslissend ingrijpt
in het ministerieele leven van den heer Treub. Wij hebben immers te hooren gekregen
dat er binnenkort weer zal zijn te voorzien in een bedrag van 225 millioen voor
crisisuitgaven (dit komt nagenoeg juist overeen met mijne becijfering in het vorig
overzicht; ik kwam toen tot 235 millioen). Daarbij zal zich de quaestie: leening of
heffing, weer voordoen. Met de groote kans dat het dan komt tot een conflict tusschen
minister Treub, die vooruit heeft gezegd, ook ten tweede male geen heffing te willen,
en de Kamermeerderheid waarin ongetwijfeld een sterke aandrang in die richting
bestaat. En dat kon de heele toekomst der belastingplannen, bij verdere ontstentenis
van den auteur daarvan, wel eens verduisteren.
Mijn slotsom betreffende het naaste politieke perspectief is dus: Onzekerheid wat
de volgorde van behandeling der hoofdzaken aangaat, vrijwel zekerheid dat de
Ouderdomswet in de Eerste Kamer zal vallen, onzekere doch kwade kansen voor de
belastingplannen en onzekere doch goede kansen voor de Grondwetsherziening.
Zooals men ziet: een vrij nevelig perspectief.
20 December.
C.K. ELOUT.
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Buitenland.
Kerstmis is weder voorbijgegaan en de vrede op aarde is ver te zoeken. Veeleer
maken de oorlogvoerenden zich gereed voor nieuwe veldtochten, voor nieuwe
aanvallen, zoodra de weersgesteldheid het zal veroorloven. Wel blijven nog steeds
stemmen van vrede klinken, maar zij komen voort uit een minderheid, een kleine
minderheid; ten minste in de landen der Entente: in Duitschland en Oostenrijk
daarentegen spreken de leidende staatslieden van vrede maar de wijze. waarop zij
spreken, geeft weinig moed op een krachtige en spoedige actie in die richting. Zooveel
is wel duidelijk, dat de centrale mogendheden evenmin als die der Entente een vrede
wenschen zonder ‘waarborgen’ tegen spoedige herhaling van de gruwelijke slachting.
Waarin die waarborgen moeten bestaan? Verwijdering der ‘aanvalspoorten’, d.i. der
sterke grensvestingen, zeggen de Centralen; knotting van het militairisme, roepen
die der Entente. En beiden maken niet voor misverstand vatbare toespelingen op
mogelijke of wenschelijke ‘gebiedsuitbreiding’, al komen van de Centrale zijde
ernstige stemmen daartegen op.
Zoolang de zaken zoo staan en blijven staan is er geen verwachting van vrede, al
fluisteren sommigen geheimzinnig: ‘hij zal er plotseling zijn, eerder dan men denkt’.
Wat wij zien is, dat de oorlogstoerustingen in vollen gang zijn, dat zij nog reusachtiger
verhoudingen aannemen, dat men allereerst wil trachten een beslissing op het slagveld
uit te lokken. En dan, zeggen allen, moet die vallen op het westelijke front. Reeds
klinkt daar het gedaver der kanonnen, voorbode van nieuwe aanvallen; reeds hoort
men van groote troepenbewegingen aan die zijde. Maar ook elders niets dan
uitbreiding van oorlogsgebied. Al verlieten de Entente-troepen Gallipoli, waar zij
alleen nog een klein terrein aan de punt van het schiereiland, aan den mond der
Dardanellen bezet houden - en zij deden het prachtig onder dekking van mist, zonder
verdere verliezen -, Saloniki wordt steeds meer bevestigd en met troepen voorzien
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onder ‘formeel’ protest van den eigenlijken bezitter; de Italianen gaan voort met het
arme Görz te vernielen en zenden troepen naar Albanië; de Russen bombardeeren
Varna en trachten aan de Bulgaarsche kust te landen; zij bedreigen Gallicië opnieuw.
De oude bevelhebbers, die met zooveel talent de verdediging leidden: Joffre, French,
Roesski werden ‘bevorderd’ tot andere posten en in hun vroeger commandement
vervangen door anderen, die meer geschikt schenen voor den werkelijken aanval,
voor energieke actie, door De Castelnau, door Haig. Alles wijst hier op een krachtige
aanvalspoging. Als ook die mislukt - en de verwachting der Neutralen zoowel als
der Centralen is niet anders - zal de vredesstemming misschien vorderen; als zij
gelukt, is de vrede nog ver, zeer ver te zoeken, want de Centralen zullen weerstand
bieden tot het uiterste - en men weet, waartoe zij in staat zijn.
Intusschen is Servië door de Centralen geheel veroverd, tot zijn uiterste zuidelijke
en zuidwestelijke grenzen toe. Het is een droevige geschiedenis. De Entente-troepen
kwamen weder te laat en de gedemoraliseerde Servische legers zochten een goed
heenkomen naar het door de Entente-troepen als wijkplaats gekozen Saloniki, naar
de Zwarte Bergen, naar de bergstreken van Noord-Albanië, waar de Albaneezen hen
teisterden. Het lijden dezer dapperen was vreeselijk. De koning en zijn beide zoons
ontsnapten nauwelijks en trachtten de Albaneesche kust of Saloniki te bereiken en
zoo onder bescherming der Entente te komen. En behalve de legers vluchtten
honderdduizenden burgers en boeren het land uit, ellendig te midden van den barren
winter, die hen bij duizenden deed vallen van honger en dorst of onder de tanden
van verscheurende dieren in het woeste gebergte. Wat er overbleef van de bevolking
kromde zich onder het juk der woeste Kroaten en Hongaren, hun doodsvijanden, die
op vreeselijke wijze huishielden onder het gehate volk. Servië doet wel zware boete
voor den moord te Serajewo, voor de woelingen in het Oostenrijksche grensgebied,
voor zijn grootheidslusten op den Balkan. Met diep medelijden verneemt men van
de vreeselijke moordtooneelen, van de gruwelijke ellende, nog erger misschien dan
in het door de Kozakken bezochte Pruisen, dan in het ontvolkte Polen, zeker dan in
het zwaar bezochte België. Huiverend leest men de relazen van die onbeschrijfelijke
ellende, van die gruwelijke tooneelen.
De verovering van Servië opende den Centralen den vrijen weg naar het Oosten,
naar het bedreigde Constantinopel, naar Klein-Azië, naar Syrië, naar Egypte, naar
Mesopotamië, naar Perzië,
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naar Indië misschien. Von der Goltz pasja maakt zich gereed om van Syrië en
Palestina uit, langs den weg der Duitsche kruisvaarders van de 12de eeuw, van
Koenraad III en Barbarossa, Egypte binnen te vallen. Het kanaal van Suez, door de
Engelschen geducht versterkt, zal binnenkort gesloten moeten worden en reeds varen
de Engelsche, Fransche en Nederlandsche mailbooten langs den ouden weg om de
Kaap naar Indië. Nog stouter expeditiën der Duitschers naar Mesopotamië, naar
Perzië, naar Indië, langs den weg van Alexander den Groote, worden voorbereid,
naar men zegt. Napoleon's idealen schijnen der vervulling nabij en Engeland begint
te vreezen voor zijn wereldrijk.
Maar Engeland denkt er niet aan om kamp te geven. Meester van de zee, rekenend
op zijn Kitchener, den bedwinger van Egypte, Zuid-Afrika en Indië, is het bereid tot
iedere krachtsinspanning. Het put met ruime hand uit zijn welvoorziene geldkist, het
koopt van alle kanten reusachtige munitie-voorraden, het stelt zijn nijverheid, zijn
vrouwen in dienst van het kolossale leger, dat het door half gedwongen dienstneming
tot verscheidene millioenen opvoert; het klemt de tanden op elkander en staat gereed
om den gevaarlijken mededinger te weren uit zijn grondgebied, terug te dringen, te
vernietigen voorgoed.
Het zijn wel groote dingen, die wij beleven; en nog grootschere zijn er misschien
te wachten.
Nog altijd blijft Nederland buiten den geweldigen kamp, nog altijd staat het tot
de tanden gewapend om af te weren, wie het mocht aanvallen. Niet om in te grijpen,
als het kritieke oogenblik komt. Het lijdt ook zelf beproevingen, welker gewicht
echter nog zeer wel te dragen valt; beproevingen van economischen aard vooral,
waartegen zijn regeering met al hare macht strijdt, natuurlijk niet zonder misgrepen,
zonder fouten zelfs te midden van den chaos om ons heen, te midden van allerlei
bezwaren van financieelen, ook van staatkundigen aard. Of zou de herhaalde
schending onzer rechten als zeevarende mogendheid door Engeland, dat telkens onze
schepen aanhoudt, onze ladingen onderzoekt, onze mailverzendingen vinnig
contrôleert, maar zonder meer lijdzaam kunnen worden toegelaten? Wij willen liever
geen oorlog met Engeland, waarvan onze onmisbare koloniën en de veiligheid onzer
zeekust de hooge inzet zouden zijn, waarvan misschien hongersnood en ellende de
onmiddellijke gevolgen zouden kunnen worden. Maar wij kunnen evenmin dulden
het voortdurend schenden onzer rechten als onafhankelijke staat, de smadelijke
behandeling onzer eigendommen, de aanhoudende
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bemoeielijking onzer betrekkingen met ons eigen Indië. En Engeland mag bedenken,
dat onze kusten voor een Duitschen bondgenoot een prachtige gelegenheid zouden
openen om het nog op geheel andere wijze te bestoken dan reeds geschied is.
Ook Duitschland heeft belang bij onze onzijdigheid en het heeft getoond, dat het
dit begrijpt, toen het niet over ons Limburg heen maar over het Belgische grondgebied,
ten koste van veel Duitsch bloed, zijn weg naar de Fransche grens zocht. Hoeveel
gemakkelijker zou niet de weg over Limburg geweest zijn, waar de Duitsche legers
de Belgische Maaslinie van achteren hadden kunnen aangrijpen, waar Antwerpen al
dadelijk zou zijn aangevallen? Ook sedert heeft Duitschland, met alle zorg voor zijn
eigen veiligheid aan de grenzen, ons nooit getart, wat ook Telegraaf en consorten
beweren. Er mochten Zeppelins en vliegtuigen hoog boven onze landen en steden
zweven op den tocht der verwoesting naar of van Engeland; zij mochten bij ongeluk
een enkele bom ergens laten vallen; onze reizigers mochten soms op weinig
vriendelijke wijze, naar de zeden over onze oostergrens, worden onderzocht of
bejegend; de spionnenjacht en de smokkelbehoefte mocht soms tot minder gewenschte
botsingen leiden - dat alles zijn kleinigheden, vergeleken met wat Engeland onzen
handel en nijverheid aandoet.
Het mag waar zijn, dat Engeland het door ons altijd hoog gehouden beginsel van
de ‘Vrije Zee’ nooit heeft willen erkennen, ook in dezen oorlog niet; dat het in zijn
worstelstrijd tegen Dnitschland zijn middelen niet altijd angstvallig kan kiezen; dat
het onder zekere voorwaarden den handel met ons land, mits er niet uitgevoerd worde,
wenscht toe te laten; dat het terecht de smokkelneigingen van een aantal onzer
handelaars wantrouwt; dat het tegenover de stemming in het eigen land wel eens wat
doen moet wat het wellicht liever had nagelaten - maar een onomstootelijk feit is
het, dat wij meer moeielijkheden van Engelschen dan van Duitschen kant ondervinden.
Totnogtoe heeft, ook blijkens het Oranjeboek, dat vrij wat van dien aard bevat, onze
regeering met kracht tegen die bemoeielijking geprotesteerd en het aantal
Nederlandsche nota's in het archief van het Engelsche ministerie van buitenlandsche
zaken is zeker grooter dan dat van eenige andere natie; maar het is wenschelijk te
achten, dat de Engelsche regeering wat meer consideratie neme met onze gevoeligheid,
de gevoeligheid van een dier kleine natiën, te wier wille vooral - zoo werd en wordt
van de daken verkondigd aan wie het gelooft - deze oorlog is aangegaan door het
machtige eilandenrijk.
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Van de naburige kleine natie uit, die het eerste slachtoffer van dezen wereldkrijg
werd, kwam dezer dagen weder eens een stem, roepend om ons krachtdadig optreden
tot bescherming van België en ons verwijtend wat wij ten dezen ongedaan zouden
hebben gelaten. Het is de stem van een vogelaar, wiens zoet gefluit wij eenige jaren
geleden ook al mochten hooren, maar het is niet te verwachten, dat de vogel zich nu
eerder zou laten verschalken dan toen. Toen is het gefluit met vriendelijke beleefdheid
aangehoord; er is geen reden om thans meer te doen: wat toen een zelfmoord geacht
werd, zal thans niet minder worden geschat. De vriendelijke fluiter had zich de moeite
kunnen besparen, zoo goed als de heer Ford en zijn staf van onderling twistende
maar naar buiten met de vredespalm wuivende Amerikaansche dames en journalisten
het zijne reis had kunnen doen - een nobel gebaar, dat min of meer belachelijk
aandeed.
Een heugelijk bericht moge dit overzicht besluiten: De Wet en de zijnen losgelaten!
Eigenlijk had men dat bericht veel eerder mogen verwachten, want, al hadden zij
inderdaad grovelijk misdreven - wat nog te bezien staat, daar wij lang niet alles weten
- de loslating dezer gevangenen was een zaak, die den Afrikaanschen Hollanders
zeer ter harte ging, en het uitblijven ervan zaaide iederen dag meer verbittering. Is
het soms de inleiding op de Engelsche expeditie naar Duitsch Oost-Afrika, die dezer
dagen werd aangekendigd? In ieder geval is het verstandig van Botha, wiens politiek
ook overigens aan verstand - zoo niet aan gevoel - weinig te wenschen overlaat, op
deze wijze een poging te doen tot bevrediging zijner bitterste tegenstanders.
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Leestafel.
Dr. J.D. Bierens de Haan. Goethe's Faust. Maatschappij voor goede en
goedkoope lectuur, 1815.
Wie met den schrijftrant en de belangrijke denkbeelden van Dr. B.d.H. eenigszins
vertrouwd is, gevoelt zich ook met dit geschriftje op bekend terrein. De schrijver
leeft in zijn onderwerpen en auteurs en leidt er zijn lezers in. Dit deed hij nog onlangs
in zijn ontleding van Dante's Mystische reis, dat ook in Onze Eeuw met sympathie
is besproken. Dit doet hij nu weder ten aanzien van Göthe's Faust. Ook hier spreekt
hij als kunstenaar die het artistieke niet uit het oog verliest, en als wijsgeer die den
inhoud tot het begrip herleidt.
Maar met Faust is het een ander geval dan met de Divina Commedia. Aan Dante's
werk ligt een eenheid van conceptie ten grondslag, B.d.H. kan het onder één
gezichtspunt brengen, gelijk meer dan één dit vóór hem had gedaan. Doch Faust is
anders ontstaan; niet dan min of meer gedwongen kan men een harmonisch geheel
maken van wat zoo ongelijk is gecomponeerd. De weg van zijn ‘klacht’ tot zijn
‘voleindiging’, ja, daar is zekere gang in te speuren, de levensgang van Göthe zelf;
doch wij vergeten niet, dat veel er van zeker niet tot het oorspronkelijke plan behoorde,
er in is gevoegd zonder van den aanvang beraamd te zijn. In den oorspronkelijken
Faust van de Frankfurter jaren, stond de Gretchentragedie meer op den voorgrond;
in samenvoeging met de latere stukken is zij een episode geworden. Dit is zij zeer
bepaald bij onzen schrijver, bij wien zij sterk op den achtergrond treedt. Van daar
dat wij hier, bij tal van schoone opmerkingen, een abstrakter beschouwing van Faust
krijgen dan met het karakter strookt, dat dit stuk tot het onsterfelijke drama der 19e
eeuw in de wereldlitteratuur maakt.
Maar: uit verschillend oogpunt is men over Faust lang niet uitgepraat, en naast
andere behandelingen verdient stellig ook deze haar plaats.
L.S.
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Dr. W. Leendertz. Levens-spanning. Amsterdam, A.H. Kruijt, 1915.
Mijn aankondiging van dit boekje zal een warme aanbeveling zijn. Het wekt en voedt
den geest. Dit gaat waarlijk niet altijd gepaard. Wat den geest wekt, boeit, bekoort,
prikkelt soms meer dan het voedt. Hier vinden wij het een met het ander gelukkig
vereenigd, de lezer krijgt stof voor zijn denken, inhoud voor zijn gemoedsleven. Den
achtergrond van deze beschouwingen vormt de Romantiek; den schrijver zijn mannen
met rijk vernuft en soms speelschen geest als Chesterton en Joël (Nietzsche und die
Romantik) bijzonder sympathiek; maar daarnaast staat de profeet die bovenal hem
beheerscht: Kierkegaard, aan wien zijn voortreffelijke dissertatie gewijd was, ten
volle der lectuur waardig. Daardoor is ook in dit geschrift een mate van ernst die het
bijzonder heilzaam maakt; hij redeneert niet gewichtig, gelijk menige Duitscher,
over de ‘ungeheure Spannungen’ onzer eeuw, die spanning is door zijn eigen ziel
gegaan, en hij tracht daarin bestuur te geven aan geesten die er in leven.
Zoo is dit boek voor velen nièt, maar voor een groeiend getal van menschen wèl
bestemd. Het spreekt tot menschen der 20e eeuw die weten dat ook ons Christendom
een ander is en moet zijn dan dat der 1e en der 16e eeuw. De schrijver heeft van
Kierkegaard geleerd, en kan geen oogenblik vergeten, dat de dingen niet gemakkelijk
maar moeilijk zijn. Spanning, geen kalme rust. Treffend zegt het slot van zijn laatste
overdenking dat spanning zoo een voorwaarde dan toch geen doel van het leven is:
het ideaal hier niet bereikt, ‘den Goden gegeven’, is rust, zoo zegt hij met een woord
van Novalis. Hier evenwel is groot gevaar in trage rust, de rust der apologeten, die
ons in slaap wiegen met eeuwige waarheden, die inderdaad bestaan in versleten
begrippen. Kierkegaard, naast en tegenover hem ook Nietzsche, schudden ons wakker.
Ook van dezen laatste heeft onze schrijver de negatieve prediking, de getuigenis
tegen het ‘mischmasch-Christendom’ diep gevoeld.
Kortom: dit woord aan hen die in de levens-spanning verkeeren, doet weldadig
aan, en is voor gezet nadenken, voor herhaalde lezing bestemd. Of de lezer het met
alles eens zal zijn, en waarmee al dan niet? Dat doet er eigenlijk niet toe. Beweringen
waarmee men het aanstonds eens is legt men ter zijde of brult ze na. Niets berooft
b.v. het Evangelie meer van zijn kracht dan dat ieder in de kerk het ‘er mee eens’ is!

Onze Eeuw. Jaargang 16

148
Mijn eenig ernstig bezwaar tegen dit boek zijn niet zoozeer de tallooze Duitsche
citaten, dan dat het Hollandsch dat ze afwisselt zich in zinbouw en woordenkeus
nauwelijks van Duitsch onderscheidt.
L.S.
H. Weiss. Vier maanden in Suriname. Met een inleiding van Dr. J.R.
Callenbach. Nijkerk. G.F. Callenbach, 1915.
In dit met vele mooie foto's versierde werk is een man aan het woord die met liefde
spreekt over onze mooie, doch verwaarloosde kolonie Suriname, en die dit kan doen,
omdat hij ze door en door kent. Vele jaren heeft hij als zendeling der Broedergemeente
in de melaatschen-kolonie Bethesda gearbeid; in zijn geschrift Ons Suriname heeft
hij voortreffelijk de zending in dit gewest geteekend, reeds in 1735 begonnen toen
de eerste Hernhutters hier kwamen werken; en nu heeft hij als secretaris van de
Broederzending te Zeist hare talrijke posten bezocht en hiervan een belangrijk relaas
ons gegeven in dit werk.
Natuurlijk had zijn reis door Suriname een bepaald doel, de zending; doch juist
daardoor is zijn reisverhaal belangrijker geworden, omdat wie met een bepaald doel
een land en volk bezoekt, er meer van ziet dan hij die er enkel voor zijn genoegen
door trekt. De zending nu komt in nauw contact met de bevolking, niet alleen
psychologisch, maar ook economisch. En hoe zwaar is haar taak, dit volk, nog vijftig
jaar geleden een volk van slaven, op te voeden tot de ware vrijheid! En hoe vaak
werkt een averechtsche beschaving haar hierin tegen! In Foto, ‘de Stad’ zooals de
Boschnegers Paramaribo noemen, wonen ± 40.000 van de ± 100.000 inwoners van
Suriname. En in dit ‘groote volkenhôtel van Zuid-Amerika’, met zijn mengelmoes
van slimme Chineezen, van inboorlingen uit Barbados en Demerara, die op de gouden balatavelden komen werken van Britsch-Indiërs en op contract gehuurde Javanen,
wat blijkt daar ‘een gestadig wassend gevaar voor de gezonde volksontwikkeling’?
De bioskoop - tout comme chez nous!
‘Eens in de week moet men in 't bioskooptheater zijn geweest; ontbreekt het geld
er voor, welnu dan wordt 't gestolen. 't Aantal diefstallen is in de laatste jaren
verschrikkelijk toegenomen. En dan moet men nog zien wat er in de bioskopen zooal
vertoond wordt. Zij vormen 't beste middel om 't overwicht van het blanke ras te
vernietigen. Diefstal, moord, ontucht zien de inlanders in de bioskoop plegen door
- Europeanen. “Ha, nu weten wij,” zoo zeggen ze, “wat gij, blanken, in het vaderland
uitvoert. Gij zijt
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veel slechter dan wij.” Met 't wantrouwen, dat de zwarte als 't ware instinctmatig,
ten opzichte van den blanke voedt, paart zich steeds meer de verachting.’ (blz. 21).
Nieuw-Nickerie heeft 4000 inwoners - en vijf bioskopen!
Hoe dankbaar, daarentegen, vermeldt de schrijver de pogingen van Z. Exc. den
Gouverneur Baron van Asbeck, die den landbouw uit zijn verval tracht op te heffen.
Aardig laat hij ons dit zien, door te vertellen hoe hij den Gouverneur op een dienstreis
vergezelde.
‘Den nacht brachten wij op de boot door en den volgenden dag voeren wij de rivier
wat verder af tot bij de plantage Vreeland. Langs smalle paden, soms ook door
hoogopgeschoten gras, ging 't nu eens langs de rijstvelden der Britsch-Indiërs en
Javanen, dan weer door cacao-aanplantingen, en over breede sloten, die we deels
maar oversprongen, en die deels in allerijl met planken of boomstammen overbrugd
werden. 't Is niet de gewoonte van den Gouverneur, van te voren aan te geven, welken
weg hij denkt in te slaan. Hij gaat, waar hij verkiest. Wij waren tot aan de knieën
onder de modder, toen wij tegen den middag voor de lunch aan boord kwamen.
Wat de Gouverneur had willen zien, had hij gezien. Wat hij tot zijn ambtenaren
en tot de boeren gezegd heeft, weet ik niet, maar ik kreeg den indruk, dat hij in 't
algemeen wel tevreden was.
Baron van Asbeck, die lasteraars en vijanden ten spijt, kalm op zijn doel afgaat,
is, indien mogelijk, nog hooger in mijn achting gestegen. Alleen de landbouw kan
de kolonie redden, en dat Suriname thans weer een betere toekomst tegemoet gaat,
daarvoor zijn voldoende aanwijzingen voorhanden’ (bl. 90).
Doch het meest is de schrijver in zijn kracht als hij ons het ongerepte oerwoud,
en tegenover de nog heidensche, de reeds gekerstende Boschnegers laat zien. Met
een enkel citaat daarvan wil ik deze bespreking besluiten, vertrouwende dat onze
lezers de belangrijkheid van dit onopgesmukte reisverhaal en vooral van het hier
besproken werk der Broederzending bij toeneming zullen gaan waardeeren.
‘... wij liepen de kreek in. 't Was een eigenaardige vaart: het water is zóó smal,
dat de takken en twijgen der reuzenboomen aan beide zijden zich tot een gewelf
vereenigen of slechts een smal streepje van den hemel zichtbaar laten. Een menigte
bontgekleurde vogels wiegden zich op de twijgen, bontgeschakeerde bloemen bloeiden
in het woud en wij voeren door leliën en waterrozen, waarmee ons vaarwater bedekt
was. Een stuk tooverland’. (bl. 47.)
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‘'s Avonds woonde ik een bidstond bij, die hoofdzakelijk door de jongelingschap
bezocht werd. Midden in het dorpje staat een open tent met een dak van palmblaren.
Aan de palen, waarop dit dak rust, hangen eenige petroleumlampen, die de ruimte
slechts spaarzamelijk verlichten. Op de banken, die men uit de kerk gehaald heeft,
of ook wel op 't witte zand gehurkt zitten de jongelieden uit het dorp. Een kleine
lezenaar staat in 't midden, verlicht door twee kaarsen. Daniël, een
Boschnegerjongeling van 17 jaar, heeft ditmaal de leiding der vergadering. Deze
wordt met 't zingen van eenige liederen geopend. Daniël staat voor den lezenaar. Hij
is gekleed. Hij ziet er zóó onbeholpen en schuchter uit, dat men medelijden met hem
zou krijgen. Hij leest een gedeelte uit den Bijbel - hij schijnt maar niet op zijn gemak
te komen. Dan knielen zij neder en Daniël bidt, zooals een kind bidt; daar is niets
gemaakts, niets gezochts in. 't Komt uit 't hart. En dan bidt nog een ander. Dan klinkt
weer een lied door de nachtelijke eenzaamheid van het woud en over den witten
waterval, en terwijl zij zingen: De genade onzes Heeren Jezus Christus.... reiken zij
elkander de hand.
Ik ben blij, dat ik op Jacobkondre geweest ben.
Den volgenden morgen zaten wij weer in de korjaal. Vóór in de boot staat een
jongeling van 17 jaar. De vroolijkheid lacht hem uit de oogen. 't Gaat stroomopwaarts.
Hier is de Mamadam nog veel wilder. De boot is juist tusschen twee klippen. 't Water
spat in de boot. Maar hier moet zij door. Hoor, daar kraakt wat! De lange stok van
den jongen Boschneger is gebroken. Hij zelf is reeds in 't water gesprongen. 't
Volgende oogenblik staat hij op de klip, grijpt de boot met krachtige hand en trekt
ze door de branding. Die jongeling is Daniël, de onbeholpen Daniël van gisteravond.’
(bl. 154.)
G.F.H.
C.M. van Hille-Gaerthé. Onder het Stroodak. Met teekeningen van Tjeerd
Bottema. Rotterdam, Nijgh & Van Ditmar's Uitgevers-Mij.
Allergenoegelijkst gaat het hier in het huis van den dorpsdokter ‘Onder het Stroodak’.
Er wordt veel pret gemaakt, maar ook ferm gewerkt. Dit is een openbaring voor het
verwende stadskindje, dat daar aan huis mag komen tusschen al die jongeren en
ouderen, die zoo heerlijk open en innig met elkaar leven.
Ze leert daar dat er eetbare paddestoelen groeien op de hei, dat oude tantes
verbazend kunnen meevallen in het gebruik, dat de
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afkorting van Frits is Bob - en dat het zalig kon zijn de geschiedenis te hooren
vertellen van Sint Franciscus, en van Mozes in het braambosch en van het Kerstkind.
En waarom kunnen wij, ouderen, ook zoo genieten van dit aardige
jonge-meisjes-boek? Omdat die kinderen zoo zuiver zijn geteekend, ieder in eigen
karakter, en omdat die sfeer van dit doktersgezin zoo buitengemeen weldadig is. Nu
werkt ook alles mee daar op dat heerlijke heidorp. Dokter, dominee en hoofd der
school gaan in de prachtigste harmonie met elkaar om, de kinderen komen graag op
de studeerkamer van den dominee luisteren naar zijn hartelijke woorden en zeggen
van de school: ‘'t Was er net zoo prettig als een heele prettige visite zonder koekjes.’
Een enkele maal een slecht rapport blijkt een probaat middel, om den slabakker aan
te vuren geheel alleen, zonder bijlessen, den achterstand te doen inhalen. Slechte
menschen en nare toestanden bestaan er eenvoudig niet - de eenige schaduw die valt
over het leven dezer gelukkige, frissche kinderen is ziekte, waarna echter de
beterschap het leven te meer doet genieten.
Dit is misschien nu wel niet geheel volgens de werkelijkheid, doch de schaduwen
komen later vroeg genoeg. Laten de kinderen zoolang mogelijk genieten van zon en
een innig-mooi leven, waarover de heerlijke Kerstboom zulk een wonder licht doet
glanzen.
G.F.H.
Selma Lagerlöf. De Keizer van Portugal. Naar het Zweedsch, door
Margaretha Meyboom. Geauthoriseerde Uitgave. Amsterdam, H.J.W.
Becht, 1915.
In dit nieuwste werk van Selma Lagerlöf treft ons weer de volkomen ineensmelting
van de zuiverste werkelijkheid en van ethisch-gekleurde fantasie, haar zoo eigen.
Hoe goed kent zij die aristocratische, oud-hoevige boeren! ‘Oude boeren, die van
af de schepping op dezelfde hoeve hadden gewoond, voelden zich verheven boven
alle andere grootheden’ (bl. 160). Maar niet minder die grootsche, zwaarmoedige
natuur met de mooie bosschen en de kleine hoeve op de schrale, rotsachtige akkers,
waar de oneindige zomerdag zoo opgewonden maakt, en waar 's winters ‘de kou
daarbuiten staat als een muur van scherp prikkende glasscherven’ (bl. 193). En hoe
duidelijk kan ze ons dit alles laten zien!
Doch het karakteristieke van haar kunst blijft toch haar ethischgekleurde fantasie.
Wat daar plaats grijpt in het zieleleven dezer
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zwijgzame boeren, al dat wondere dat afspeelt op den achtergrond des levens, hoe
doorzichtig weet zij ons dit te maken! Dit is de kracht harer kunst, die men echter
voorzichtig geniete. Wie dit voor zuivere werkelijkheid aanziet, voor
algemeen-menschelijke waarheid houdt, verstaat deze kunst geheel verkeerd.
Vooreerst lette men er op, dat dit goeddeels ‘Heimathkunst’ is. Zoo'n ‘ziener’ als
deze daglooner is, die zich verbeeldt De Keizer van Portugal te zijn, komt wel in
Scandinavië voor - dikwijls mede een gevolg der opwindend-lange zomerdagen in
die mysterieuze natuur - maar niet bij ons. Daarom blijven wij wat vreemd staan
voor zijn openbaringen en gezichten, en kunnen er eigenlijk evenmin mee dwepen,
als de schouders er over ophalen.
En dan niet de menschen, maar de schrijfster is voortdurend aan het woord, want
haar kunst is subjectief in de hoogste mate. Daardoor staan deze menschen zoo hoog
en zeggen ze zulke diepzinnigheden. Prachtig is het als Katharina van haar man, den
armen Keizer van Portugal, zegt: ‘Jan is niet gek, maar onze lieve Heer heeft hem
een scherm voor de oogen gezet, zoodat hij niet hoeft te zien, wat hij niet verdragen
kan. En daar moeten we dankbaar voor zijn’ (bl. 221), maar spreekt zoo een
dagloonersvrouw? Zoo iets heeft ze misschien willen zeggen, maar in dien vorm
heeft ze het zeker niet gezegd.
Doch dit onreëele past wel bij deze fantastische zielsgeschiedenissen van
hoogst-ethische strekking, zoo gewoonweg verteld als een eenvoudig dorpsverhaal.
Mits de lezer zich bewust blijve dat hij hier verkeert in een andere wereld dan de
onze. Zooals vooral blijkt in het hoofdstuk De Huiselijke Godsdienstoefening, die
zoo door en door Zweedsch is, dat de vertaalster naar Lutherschen trant blijft spreken
van het vierde gebod, maar wij spreken van het vijfde.
G.F.H.
M. Joustra. Van Medan naar Padang en terug. Reisherinneringen en
ervaringen. Leiden, S.C. van Doesburgh, 1915. (Uitgaaf van het Bataksch
Instituut)
Voor hen, die een open oog hebben voor de kenteekenen van vooruitgang en
ontwikkeling van eenig gedeelte van Indië, is de lezing van dit eenvoudig reisverhaal
een groot genoegen; voor velen, die de gebeurtenissen der laatste jaren slechts
oppervlakkig hebben gevolgd, wellicht een openbaring.
Een voorbeeld: de Karo-hoogvlakte, ten N. van het Tobameer. Nog in 1899 kon
de Indische Regeering daar niet instaan voor de
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veiligheid, en maakte zij derhalve bezwaar tegen het oprichten van een zendingspost.
Nog geen 14 jaar later (de heer Joustra bezocht de streek weder in 1913): twee goede
wegen leiden derwaarts; per auto wordt de reis in enkele uren afgelegd, en is zij een
waar genot. Te Beras Tagi zijn buitenverblijven verrezen voor de Europeanen, die
daar komen uitrusten van hun arbeid in de warme kuststreken; te Kaban Djahe, in
het midden des lands, is de zetel van den bestuursambtenaar en van de zending over
dit gebied.
Met het instellen van een geregeld bestuur, dat zich kon doen gehoorzamen, werden
met een tooverslag ordelijke toestanden geschapen en rust en veiligheid verzekerd
in een land, dat voorheen meermalen aan bijna volslagen anarchie overgeleverd was.
‘Men moet, zegt de heer Joustra, de hoogvlakte gekend hebben in een tijd, toen men
in menig dorp nauwelijks zijn huis, laat staan zijn dorp, durfde verlaten, om de waarde
van deze veranderingen op den rechten prijs te stellen... de menschen zijn van een
zwaren druk bevrijd... niemand, allerminst de kleine man, zou den vroegeren toestand
terugwenschen’. Het initiatief van het tegenwoordige kamerlid J. van Vollenhoven
en van het Bataksch instituut leidde tot de vestiging van eene belangrijke
aardappelencultuur. Het bestuur nam doeltreffende maatregelen tot verbetering van
het paardenras; de buffelstapel verdubbelde, tengevolge van sanitaire maatregelen
op veeartsenijkundig gebied, in ongeveer 5 jaren. Er is een heel nieuw leven in de
bevolking gekomen: in- en uitvoer nemen belangrijk toe. De zending heeft een
kweekschool voor inlandsche onderwijzers en een kolonie voor melaatschen in het
leven geroəpen...
Dat alles is het werk van de laatste 8 of 10 jaren. Mij dunkt, men kan al niet meer
verlangen; bestuur, zending, particuliere Europeanen, te samen toch eigenlijk slechts
weinige personen, hebben er toe medegewerkt om alles ten goede te wijzigen.
Inderdaad: men kan in Indië nog zooveel doen, wanneer de toewijding niet ontbreekt!
Er is, in eene boekaankondiging, geen denken aan, de verschillende hoofdstukken
van des heeren Joustra's geschrift eenigszins te analyseeren op de wijze, als ik het
boven met een daarvan deed. Maar de andere zijn niet minder verrassend.
Daar wordt gesproken van Si Antar, een streek die een jaar of tien geleden nog
niets beteekende; de op groote schaal ondernomen cultures - rubber, koffie, thee brachten een volslagen ommekeer. De hoofdplaats, nu door een stoomtram met de
kust
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verbonden, is ‘een stad in opkomst, nu reeds met een hoofdweg als een boulevard
waaraan toko's, die zelfs een groote Indische stad niet zouden ontsieren, met een
ruime, zindelijke, overdekte markt, met een post- en telegraaf kantoor, met
regeeringsgebouwen en ambtenaarswoningen, kortom een beeld van “Amerikaansche
ontwikkeling”’ (bl. 34). Een voor auto-vervoer geschikte, 73 K.M. lange weg voert
vandaar naar het Tobameer.
Daar vernemen wij het een en ander van de, weinige jaren geleden nog haast
onbekende Pakpaklanden, welker bevolking vóór onze bemoeienis ‘in volslagen
anarchisme verzonken’ was. In ieder opzicht, zegt de heer Joustra, is de annexatie
van deze streken voor de bevolking een zegen geweest; aan de vroegere ‘ruwe
toestanden (zelfs anthropophagie kwam nog vrij dikwijls voor) is eens en vooral een
einde gemaakt, en de ernst waarmede er naar gestreefd is, het bestuur over de dorpen
enz. te brengen in handen van de volgens de adat daarop rechthebbenden, heeft
bewerkt dat de zaken kalm en goed marcheeren’.
De Schrijver verhaalt ons verder van Silindoeng, ‘het middelpunt van de zending
in Toba’, met het seminarie te Sipoholon en het groote zendingshospitaal te Pea
Radja. Op de hoofdplaats Taroetoeng, waar naar mijne herinnering in 1881 nog van
geenerlei ontwikkeld economisch leven sprake was, vindt men thans een drukbezochte
markt, waar de levendigheid ‘weinig bij die der zoo beroemde markten van de
Padangsche Bovenlanden achterstaat’; een aantal inlandsche en Chineesche toko's,
twee Europeesche toko's met ‘een omvangrijk bedrijf’ en filialen elders, die door
intelligente Bataks worden beheerd....
Zoo gaat het geheele Tobasche land, ‘bedriegt niet alles, een groote toekomst te
gemoet’, - als gevolg van Europeeschen invloed.
Het spreekt vanzelf, dat de heer Joustra niet-alleen den merkwaardigen vooruitgang
op staatkundig en economisch gebied opmerkte, maar ook aan andere factoren van
beschaving, zooals zending en onderwijs, zijne aandacht wijdde. Wat hij daarvan
zegt, verdient stellig ernstige overweging. Wanneer wij hooren spreken over het laag
‘wetenschappelijk’ gehalte der inlandsche volksscholen, laat ons dan denken aan
deze beschouwing van den heer Joustra: meet de resultaten niet in de eerste plaats
af naar het beetje lezen, schrijven en rekenen dat de leerlingen er opsteken! De jeugd
ondergaat daar een ontbolsteringsproces; het is zeer goed merkbaar aan de kinderen,
of zij schoolgaan. Hun optreden is vrijer
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en opener: zij geven meer blijk van belangstelling in zaken buiten hun gewone sfeer;
zij worden aan regel en orde gewend...
Uit het vorenstaande zal de lezer wel afleiden dat ik het werk van den heer Joustra
met groot genoegen las; de veelal bijzonder goede illustraties droegen tot dat genoegen
bij. Bij een herdruk moge er op gelet worden dat het lezen vermoeiend is wanneer
de regels (b.v. bl. 139) door eene illustratie in tweeën worden gedeeld. De duidelijke
kaart maakt het den lezer gemakkelijk, de reis van den Schrijver te volgen, en een
goed overzicht te krijgen van de besproken landstreken.
E.B.K.
D.J. van der Ven. Het Wonderleven der Paddenstoelen. Amsterdam.
Meulenhoff en Co., 1915.
Een boekje met tachtig veelal goed gesiaagde foto's van paddenstoelen, waarbij de
heer van der Ven allerlei vertelt op botanisch en folkloristisch gebied. De vraag naar
al of niet vergiftig zijn van verschillende soorten wordt vrij uitvoerig besproken en
er wordt gepleit voor een poging om het gebruik als voedsel van de eetbare soorten
in Nederland meer in zwang te brengen, zooals het dat in Duitschland, Frankrijk en
andere landen is.
In de leestafel der November aflevering van O.E. vermeldde ik verschillende
soorten van populaire wetenschap. Dit boekje vertegenwoordigt weer een derde soort.
Hier geen tendens en ook geen algemeene en moeilijk te begrijpen theorie in kort
bestek. Het boekje is zeer eenvoudig van inhoud: een aantal voor ieder te begrijpen
bijzonderheden. Wanneer men de eischen nagaat, waaraan dergelijke litteratuur moet
voldoen zou ik er een voorop willen stellen, waaraan de Heer van der Ven niet steeds
heeft voldaan. Het is deze: wanneer iets u interessant genoeg voorkomt, om de
belangstelling der lezers op te wekken, zeg het dan; wanneer het u niet interessant
genoeg voorkomt, spaar het uw lezers dan. Maar poog niet ons, eenige
wetenschappelijke bijzonderheden te doen slikken, door ze in te kleeden in den vorm
van een verhaaltje, terwijl juist die inkleeding bewijst, dat gij zelf blijkbaar vermoedt,
dat ze op zich zelf ons geen belangstelling zullen inboezemen. Wanneer wij geen
belang stellen in eenige bacteriologische bijzonderheden, zullen wij dat ook niet
doen wanneer die ons worden voorgediend in de vorm van een gesprek tusschen
mijnheer Cholerabaccil en een juffrouw met een soortgelijken naam, die eerst nog
wat over het weer zeuren.
Maar deze opmerking geldt hoofdzakelijk het laatste hoofd-
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stuk over bacteriën. Dit geheele hoofdstuk is trouwens in een boekje over
paddenstoelen weinig op zijn plaats, hoe na verwant deze groepen van organismen
uit een botanisch oogpunt ook mogen zijn. De inhoud ervan staat ver bij andere
hoofdstukken ten achter.
W.
Dr. J.P. Lotzy. Het tegenwoordige standpunt der evolutie-leer. 's
Gravenhage. Martinus Nijhoff, 1915.
De inhoud van dit boekje is een voordracht door den Heer Lotzy gehouden over een
onderwerp, dat tegenwoordig veel belangstelling wekt en veel pennen in beweging
brengt. Ook een leek op biologisch gebied kan dus van hoofdzaken der verschillende
theorieën wel op de hoogte zijn. Maar het is toch slechts den bioloog gegeven zich
er een wel-gegrond eigen oordeel over te vormen. Ik zal mij dus van iedere
beoordeeling onthouden en slechts vermelden dat de schrijver zijn meening in
bevattelijken vorm uiteenzet.
W.
Enchiridion. Zedekundig Handboekje van Epictetus. Vertaald en van een
inleiding voorzien door Dr. D.F. Scheurleer. 's Hage. Martinus Nijhoff,
1915.
De sobere levenswijsheid van den ‘Vrijgelatene’ is voor dezen overzetter van zijn
Enchiridion tot steun en troost geweest in velerlei beproeving en droefheid, en zoo
wekte hem naast dankbaarheid tegenover zijnen trooster de behoefte om ook aan
anderen de sterkende medicijn der stoïsche wereldbeschouwing te reiken op tot eene
Nederlandsche bewerking van het Handboek.
Deze tweeledige aanleiding komt in de ons hier aangebodene uitgave op twee
wijzen duidelijk uit. De cynische bedelaarsmantel en het gehavend voorkomen dat
de Apostelen der Armoede in den weelderigen tijd van het Romeinsche keizerrijk
nastreefden, schenen den Bewerker dezer vertaling geen gepast kleed voor zijne
gave, die toch in de eerste plaats een wijgeschenk van erkentelijkheid wilde zijn.
Met vermijding van alles wat aan opschik zou doen denken kleedde hij zijn Boekje
in voornamen eenvoud, liet het zetten in fraaien afwisselenden druk van ernstige
oudhollandsche letters en gaf zoo aan het geheele werk het uiterlijk aanzien van eene
blijmoedigheid die met de stemming welke Epictetus wil wekken geenszins in strijd
is.
Aan de andere zijde hield de Heer Scheurleer streng in het oog, wat het doel moest
zijn van zijne vertaling. Algemeen gespro-
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ken stelt iedere overzettingsarbeid den vertaler voor deze keuze: wil hij, zoover als
dat door de eischen van zijn eigene taal mogelijk is, in stijl en dictie het letterkundig
karakter van het origineel weergeven? Of zal hij - omdat het hem in de
allervoornaamste plaats om den inhoud is te doen - zich losmaken van dien litterairen,
van dien philologischen eisch, en de gedachte van den Schrijver zoo zuiver mogelijk
in zich opnemende, die gedachten in zijne eigene taal na zeggen terwijl hij daarbij
de stijlmiddelen dier taal gebruikt?
Voor den Heer Scheurleer was hier de keus niet twijfelachtig. De samengedrongen
perioden van Epictetus' vermaningen lost hij gaarne op in korte naast elkander staande
zinnen. Het logische verband der Stoïsche wijsheid gaat daarvoor soms wat schuil,
het Epictetisch cachet wordt wel eens uitgewischt door de vrijheid met welke bepaalde
grammaticale wendingen worden prijsgegeven. Daartegenover staat echter de winst
van grootere Nederlansche pittigheid. De korte sententiën van deze vertaling werken
soms als een hamerslagen op een aambeeld. Bovendien ontleenen zij eene groote
levendigheid aan de zorgvuldigheid met welke Dr. Scheurleer, door jarenlangen
omgang zeer vertrouwd geraakt met de gedachtensfeer in welke Epictetus leeft, in
onzen modernen taalschat heeft gezocht naar juiste aequivalenten voor de echt-stoïsche
termen, door zijnen schrijver met strenge consequentie gebruikt. Dat de vertaler in
de overzetting dier termen eene zekere afwisseling betracht, is wellicht eene concessie
aan het ongeduld zijner moderne lezers.
Op verschillende punten zullen deskundige lezers zeer zeker bezwaren tegen de
door den Heer Scheurleer gekozen vertaling hebben; die bezwaren stip ik hier niet
aan, aangezien Dr. S. met nadruk verklaart dat zijne vertaling ‘vooral niet’ voor
philologen is bestemd. In hoofdzaak intusschen ducht ik geene tegenspraak, wanneer
ik die overzetting roem om hare nauwkeurigheid en haren schoonen Nederlandschen
vorm. - Ook de inleiding komt mij - het doel der uitgave in het oog gehouden - goed
geslaagd voor. De geestesbeschaving uit welke de arbeid van Epictetus ontsproot,
de cynisch-stoïsche philosophie en de levensgeschiedenis van den wijsgeer worden
daarin op eenvoudige en duide ijke wijze besproken. Maar tevens treedt daarin een
karaktertrek voor den dag die naar mijne meening aan dezen dilettantenarbeid ernstig
schade doet. De Heer Scheurleer heeft weinig sympathie voor de geleerde
onderzoekingen door mannen als Schenkl en Bonnhöffer aan zijnen lievelingsschrij-
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ver gewijd. Ik geloof dat hij daar ongelijk in heeft, aangezien onze kennis van
Epictetus' persoon juist op de fundamenten van dergelijk wetenschappelijk onderzoek
berust. Zonder twijfel echter had Dr. Scheurleer geen recht om zich te beklagen zooals hij dat op p. 72 doet - dat men bij al die ‘opstapelingen van geleerdheid’
vergeefs naar een beeld van den Meester zoekt. Ik dien er wel in te berusten dat
blijkbaar de poging door mij in het Hellenisme gedaan om zulk een beeld te schetsen
den Schrijver der Inleiding niet heel geslaagd voorkomt, en dat hij uit hoffelijkheid
daarom in zijne ‘bronnen opgave’ dat werk verzwijgt - maar hoe dan als noch Zellers
Geschichte der Philosophie, noch Paul Wendlands Hellenistisch-Römische Kultur,
noch Constant Martha's Moralistes sous l'Empire Romain, noch Colardeau's Étude
sur Épictète in die bibliografie worden genoemd? Hebben ook al deze mannen die
elk op zijne wijze wel degelijk een ‘beeld’ van Epictetus hebben gegeven het allen
verdiend dat zij ter zijde worden gelaten? En zou niet de Inleiding aan diepte en
beteekenis hebben gewonnen indien b.v. alleen maar eens Friedländers
Sittengeschichte Roms daarvoor ware geraadpleegd?
Indien men dit lezende zegt dat de aankondiger van Scheurleers vertaling van
welke de schrijver een weinig onheusch verklaart dat zij ‘vooral niet voor philologen
is bestemd’ preekt voor zijne parochie, dan kan daarop alleen worden geantwoord:
‘de parochie heeft het noodig.’ Mijne erkentelijkheid voor de overzetting zelve wordt
door de opmerking niet verminderd.
K.K.
Soera-Rana. Vallende Loovers. Baarn. Hollandia-drukkerij.
De poëzie van Soera-Rana heb ik altijd met warme ingenomenheid gewaardeerd
omdat zij een zoo duidelijk omlijnd beeld geeft van eene ernstige en hoogst
fijngevoelige dichterlijke persoonlijkheid, omdat zij zich uit in een Nederlandsch
dat door gekuischte welluidendheid de school van Beets op voorname wijze
vertegenwoordigt, en omdat zij in zeer oprechte taal mij voert in een gedachtensfeer
die mij sympathiek is. Opzettelijk spreek ik bij deze waardeering van Soera-Rana's
kunst in den eersten persoon; ik kan mij levendig voorstellen dat voor zeer
modern-gevoelende lezers een bundel als deze weinig boeiends bevat. Het boekje is
de uiting van een blijmoedig-ernstigen ouderdom, van een geestelijk verkeer met
een in dankbaarheid herdacht verleden, vertolking van familievreugde en vertaling
van geliefde - voornamelijk Engelsche - dicht-
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kunst. Het raakt de diepten van het geestelijk leven aan met zekeren eerbied die
schroomt ze te peilen, het is een getuigenis van geloof doch slechts ten deele een
geloofsbelijdenis, en zoo werkt het op u als gij een door symphathie aandachtig lezer
zijt, gelijk het gesprek met een ernstig min of meer gesloten dichter: Gij luistert met
opmerkzaamheid naar het geluid zijner stem en gij hoopt op nog dieper gaande
vertrouwelijkheid. Geheel onthouden wordt u die niet - maar volkomen gegeven toch
ook niet. Want bij de uiting van de diepste geestelijke stemming laat Soera-Rana bij
voorkeur andere dichters spreken. Als kunstenaarsarbeid staan die met zorgzame
piëteit volbrachte vertolkingen zeker niet achter bij zijn oorspronkelijk werk; maar
natuurlijk, ze zijn minder persoonlijk.
K.K.
Aan den einder. Verzen door Miek Janssen met Teekeningen door Jan
Toorop. Amsterdam, L.J. Veen, 1915.
In alle opzichten vraagt deze verzenbundel de ernstige oplettendheid van den lezer.
Eerst door de nauwkeurige zorg aan den uiterlijken vorm besteed, die op u werkt als
eene waarschuwing dat Gij wordt genoodigd tot binnentreden op een zeer stille plek;
dan door de geheimzinnige samenstemming van Jan Toorops wonderbaar gelijnde
teekeningen en de mystieke devotie der liederen zelf die door de jonge dichteres,
wier ernstig portret hij voor den bundel teekende, aan hem in een sterk gevoel van
geestelijke samenhoorigheid zijn opgedragen; maar het allermeest door den geest en
den uitingsvorm der katholieke, d.i. katholiek sprekende vroomheid zelve. Wat dien
vorm aangaat: het hangt meen ik, met de geheele mystiek door deze dichteres omhelsd
samen, dat zoowel de verbloeiende roos als de langs de maan jagende nachtwolken
zich bijkans niet anders aan haar oog vertoonen dan als de symbolen van een in
devotie verzonken zieleleven In de wereld harer gedachte heffen zich nonnehanden
als bleeke bloemkelken hemelwaarts, teekent zich aan den grilligen nachthemel het
kruis, spiegelt in den donkeren vijver het hoofd met de doornenkroon. Wie zal het
wagen wegens het frequente dezer stemming hare echtheid in twijfel te trekken?
Men hoore den oprechten ernst van een biddend lied als het volgende:

Nacht aan zee.
Weer deint de zee, en strand ligt als verlaten,
't wijde strand, waarop ik angstig schrijd....
Zal mij nog eens m'n eenzaam bidden baten,

Onze Eeuw. Jaargang 16

160
gebed tot U, o Heer, wijl 'k balsem beid....
.................
Nu houd ik leed-ombeefde handen,
Oneindigheden toegewend,
en wacht, of niet op late stranden
Gij floers-betasten deemoed zendt....
Ik wacht... En duinen wachten
met mij....
En alle klachten
schijnen verzonken in de zee....
Want golventoon van Hooger Wee
heeft heel mijn kleine smart omstorven...
Wel zijn m'n wonden ziel-gekorven,
maar God, o dieper was uw wee....
.................
Weer deint de zee, en strand ligt als verlaten,
't wijde strand, waarop ik biddend schrijd.

Misschien is dit niet het schoonste lied uit den bundel, maar wie bij stille herlezing
van dit gedicht ontroerd wordt door de soberheid die door de wijziging van één woord
in den tweeden regel, al de volheid van vromen dank in het slot wist te leggen, en
daarna de andere liederen opnieuw aanhoort, die zal zich wel wachten van gezochtheid
of gekunsteldheid te spreken, ook al bedienen zich dichteres en kunstenaar beiden
van eene andere taal dan die ons vertrouwd is.
Niet dat ook de gewone taal onzer poëzie aan deze begaafde jonge vrouw te weinig
vertrouwd zou zijn. Ziehier een schemerliedje:
'n Regendrupje doomeleint
met droomerig geluid,
en op de bloemen dauwe-deint
z'n zilvren liedje uit.
'n Regendrupje tikketikt
langs 't groene bladgeruisch
en 't moede bloempje zwijgend nikt,
in schemer wind-gesuis....

Waarom eindigt dit spelende liedje met zijne eigene, op den rand van gekunsteldheid
gezochte woordekens, in stipjes? - Het is immers niet af! Het laat ons in den schemer
voortmijmeren in den toon dien de dichteres heeft aangegeven, en het doet alzoo wat
zeker niet de minst schoone roeping der poëten is: in onze eigene ziel roept het de
klanken wakker, die nooit vermogen zich samen te voegen tot een lied, tenzij de
poeet ze wekt.
K.K.
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Overneming verboden.

De Kantelberg-vertellingen van Geoffrey Chaucer
Vertaald door A.J. Barnouw.
Sequitur pars tercia.

1025

1030

1035

1040

Ik zorg men zou me van verzuim betichten,
Zoo ik vergeten mocht u in te lichten
Van wat al kosten Theseüs besteedde
Om koninklijk het kampperk toe te reeden,
Tot het zoo heerlijk een theater werd
Dat er ter wereld geen het evenaart.
Het was een mijl in ommering, van steen
Waren de mure' en daar een gracht omheen.
Het was een rond gebouw, een cirkelboog,
En vol van trappen, zestig treden hoog,
Zoodat wie op zoo'n tree te zitten kwam
Aan niemand achter zich 't gezicht benam.
Wit-marmren poorten van gelijken trant
Stonden aan de' ooster- en den westerkant.
Om kort te gaan, op aarde en is geen plek
Zoo rijk aan kunstschoon in zoo klein bestek.
Want niet een meester die de kunst verstond
Van arsmetriek of meting van den grond,
Geen teekenaar, geen meester van sculptuur,
Of Theseüs die gaf hem schaft en huur
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Om met zijn kunst den bouw te helpen stichten.
En om zijn offerritus te verrichten
Liet hij aan de oostzij, boven op de poort,
Venus ter eere, wie de liefde hoort,
Een outer maken en een bidkapelle,
En aan de westzij net zoo'n tweede stelle',
Waar Mars vereerd moest worden en herdacht.
Dat kostte hem aan goud een karrevracht.
In 't noorden, in een toren op den wal,
Liet hij van wit albast en rood koraal
Een bidkapelle rijk om aan te schouwen
Voor de eeredienste van Diane bouwen,
Godin der kuischheid, in een eedlen stijl.
Maar ik vergat te zeggen, onderwijl,
Van 't schoone snijwerk en de tafereelen,
Wat al gestalten door elkander spelen
In elk dier oratories drie in tal.
In Venus' tempel zag men eerst van al
Een droef gezicht geschilderd op de muren:
De kille zuchte' en sluimerlooze uren,
De heilge tranen en het weegeklaag,
De minne-smacht in vuurge vlaag op vlaag,
Die Liefdes dienaars in dit leven lijden,
Dë eeden waar z' hun trouwe mee belijden,
Vreugdë en hoop, verlangen, dolle drift,
Schoonheid en jeugd, verleiding, rijke gift,
Toover, verkrachting, leugens, vleierij,
Bange verwachting, zorg en jaloezij
(Die droeg een krans van gele zonnewende'
En op de hand een koekoek), en geen ende
Van feesten en muziek en dans en rei
En leute en kleederpracht, al het gerei
Van liefde dat ik telde of immer tel
Stond aan dien muur verbeeld op hoog bevel,
En meer dan waarvan ik gewagen kon.
Want op mijn woord, van heel den Citheron,
Den berg waar Venus 't allerliefste woont,
Stond op dien muur een schilderij vertoond
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Met heel den hof en 't dartele gedoe.
Poortwachter Lediggang behoorde er toe,
Mooie Narcissus uit dë oude doos,
De zotte minnarijen Salomoos,
En Hercules' vervarelijke kracht,
En Circes en Medeaas toovermacht,
En Turnus om zijn woesten moed geducht,
En rijke Cresus die in knechtschap zucht.
Zoo kunt ge zien dat wijsheid niet, noch schat,
Schoonheid noch list, noch kracht, noch moed, ja wat?
Het veld gelijk met Venus deelen kan.
Haar wil alleen regeert Jan Alleman.
Ving ze al dit volkjë in haar strik of niet,
Tot alles ach en wee riep van verdriet?
'k Volsta met die gevallen waar 'k van zei,
Maar gaf er zonder moeite duizend bij.
Het beeld van Venus, 'n glorie voor het oog,
Rees nakend uit de wijde zee omhoog.
En tot den navel toe omspoelden haar
De groene golven als een glas zoo klaar.
Zij voerdë een citolë1) in haar rechte
En droeg op 't hoofd, ten siersel van haar vlechte',
Een hoed2) van versche rozen, zoet van lucht.
Boven heur hoofd wiekte haar duivenvlucht,
En Cupido, zijn moeders kleine guit,
Met vleugels aan de schouders, liep vooruit.
En, als men dikwijls ziet, blind was het wicht.
Hij droeg een boog met pijlen scherp en licht.
En waarom ook niet even goed verteld
Wat op het muurtafreel stond voorgesteld
In sterken Mars, den rooden God zijn tempel?
Daar was de wand, van zoldering tot drempel,
Bemaald als 't binnenst van dat gruweloord,
Den grooten tempel die aan Mars behoort
In Trace, 't land waar koude en vorst regeert
En waarheen Mars het allerliefste keert.

1) Een soort cither.
2) Krans.
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Eerst was daar op den muur een woud geschilderd,
Waar mensch noch dier in woont, zoo is 't verwilderd,
Met knoestig, knarrig, dor en oud geboomt
Met scherpe tronken waar een mensch van droomt.
Daar voer een zwoeging door, een dof gehijg,
Als brak een storm er iedren tak en twijg.
En aan een heuvel, waar zijn helling endt,
Stond de Tempel van Mars Armipotent,
Van gebrand staal gebouwd, met lange en nauwe
Portiek, verschrikkelijk om aan te schouwe'.
En daaruit kwam een windvlaag aangewoed
Die al de tempelpoorten schudden doet.
Het Noorderlicht viel in door de open deuren,
Want niet een raam en was er te bespeuren
Dat eenig schijnsel heenliet door den wand.
De deuren van onbreekbaar diamant
Waren met hechtë ijzers kruiseling
Geklampt, en tot te vaster steviging
Had iedre zuil die 't welf te beuren had,
Van schoon blank staal, de dikte van een vat.
Daar zag ik eerst in donkre kleur verbeeld
Verraad en al de treken die zij heelt;
De wreede toorn met roodbeloopen blik;
Den beurzesnijder en de bleeke schrik;
Den lacher met het mes onder de huik;
De stal in brand en zwarten rook; 't tersluik
Vermoorden van den slaper in zijn bed;
Den open krijg, met eigen bloed besmet;
De twist, met bloedig knijf, dreigend met moord;
En schreeuwen gilden door dat somber oord.
'k Zag er den moorder die zich zelf verdoet,
Zijn haar bedropen van zijn eigen bloed;
De nagel 's nachts gedreven door de slaap1),
En ook den kouden dood met wijden gaap.
Mid in het heiligdom zat tegenspoed
Met droeve tronie en bedrukt gemoed.

1) Blijkbaar een toespeling op den dood van Sizera, Richteren IV.
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'k Zag waanzin, lachend in zijn razernij,
Oproer, en woest geweld, en noodgeschrei;
't Lijk in de struiken, bij den strot gekorven;
Duizenden dood maar aan geen kwaal gestorven;
De' onmensch die met geweld zijn prooi vermant;
De veste leeggeroofd en platgebrand.
'k Zag er in lichter laai de springsche schepen;
Den jagersman dien wilde beren grepen;
't Kind in de wiege, dat het varken vrat;
Den kok geschroeid, schoon hij zóó'n lepel had.
Geen ramp die onder Mars gebeurt ontbrak.
De voerman, wien zijn kar de ribben brak,
Lag er gekraakt onder zijn eigen wielen.
Men zag er de onder Mars gestelde stielen:
De scheerders, en de slagers, en de smeden
Die op hun aambeeld scherpe zwaarden smeedden.
En boven, in een toren afgemaald,
Zag ik verovering, van eer ompraald,
En 't scherpe zwaard hing in een rechte lijn
Boven haar hoofd aan dunne zijden twijn.
'k Zag er verbeeld den moord op Julius,
Op grooten Nero en Antonius;
Al waren zij dat pas nog ongeboren,
Toch was hun dood geschilderd van tevoren
Ten voorspook van het lot waar Mars mee dreigt,
Zoodat gë uit die schildring kunde krijgt
Van wat daarboven in de sterren staat:
Wie er door moord, wie er door min vergaat.
Ik laat het maar bij één zoo'n oude sprook,
'k Kan ze niet allen geve', al wou ik ook.
Mars zelf stond op een kar in 't harrenas,
En keek zoo woest of hij bezeten was,
Het hoofd door twee gesterrenten beschene',
Waarvan de boeken zeggen dat het eene
Puella heet en 't andere Rubeüs.
De God der wapenen die was aldus
Verbeeld: een wolf met roodë oogen stond
Vlak voor zijn voeten, die een man verslond.
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Een fijn penseel verbeeldde dit geval,
Waar Mars' ontzag en faam door groeien zal.
Nu wil ik naar den tempel van Diaan,
De kuische, in allerijl u voeren gaan
En zeggen wat dat heiligdom verstak.
De muren waren daar van vloer tot dak
Vol van de jacht en kuische schuchterheid.
'k Zag er Calistopee's jammerlijk pleit1),
Die, de ongenade boetend der Godin,
Verwandeld werd van vrouwë in berin,
Later de leidstar van den varensman.
Zoo was 't geschilderd, 'k weet er meer niet van.
Haar zoon2) is ook een ster, zooals ge weet.
Ik zag er Dane3) door de schors omkleed;
Ik spreek nu niet van de Godin Diane
Maar van een Koning Penneus' dochter Dane.
'k Zag er Attheon4) tot een hert gemaakt.
Zoo boette die dat hij Diane naakt
Bespiedde. 'k Zag hem pakken door zijn honden,
Die hem niet kenden en hun baas verslonden.
Iets verder stond geschilderd aan den wand
De wilde-zwijnejacht van Atthalant,
En Meleagre en menig ander held5),
Waarom ze door Diane zijn gekweld
Met zorg en leed. En heel wat wondren meer.
Maar 'k wil het hierbij laten dezen keer.
Godin Diane zat hoog op een hert
Dat door een hondenpak omsprongen werd.
Haar voeten had ze rusten op een mane,
Een wassenaar die spoedig stond te tane'.
Zij reed in wouwe-groene jachtkleedij,
De boog ter hand, de pijlenbos op zij.
Haar oogen sloeg zij neder naar den grond

1)
2)
3)
4)
5)

Zie Ovidius' Fasti II 153.
Arcas, veranderd in het gesternte Arctophylax of Boötes.
Chaucer bedoelt Daphne, zie Ovidius' Metam, I 450.
Actaeon. Ovidius' Metam, III 138.
Zie Ovidius' Metam, X. 560.
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Waar Pluto heerscht in 't donker hallefrond.
1225 Vlak voor haar ging een vrouw in arrebeid,
En wijl ze niet verloste na een tijd,
Riep ze Lucina aan met droef geluid:
‘Help me, gij kunt het toch, dit lijden uit.’
Hij die dit maakte trof het naar het leven.
1230 Hij had zijn verven zeker niet voor 't geven.
Nu is dit krijt gemaakt, en Theseüs,
Die kosten niet en spaarde, toen hij 't dus
Met tempels en tribunes zag voltooid,
Zoo wondervol tevrede en was hij nooit.
1235 Maar 'k ga een pooze Theseüs verlaten
Om van Arcite en Palamon te praten.
De dag is na waarop ze zouden keeren,
Ieder van beiden, met een honderd heeren,
Voor 't slissend kampgevecht waarvan ik zei,
1240 En trouw aan hun gelofte brachten bei
Een honderd ridders mede naar Atheen
Ten wapenkrijg gerust van top tot teen.
En, trouwen, daar geloofde menig man
Dat niemand, van 't begin der wereld an,
1245 Wat ridderschap betreft en kracht van hand,
Zoo wijd als God gemaakt heeft zee en land,
Edeler stoet van kleener aantal zag.
Want elk wiens heil in riddereere lag
En een doorluchten naam te winnen zocht
1250 Bad dat hij mee van 't kampspel wezen mocht.
En wel was hem op wien de keuze viel,
Want zoo er morgen zulk een kans geviel,
Dan weet ge wel dat iedere kloeke knape,
Dien minne noopt en die zich weert in 't wape',
1255 Waar het in Engeland of iewers el1),
Graag als hij kon zou wezen bij dat spel.
Te vechten voor een dame! benediest!
Wie die een ander schouwspel liever kiest?
Zoo ging het hun die Palamon verzelden.

1) ergens anders.
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1260 Hij werd gevolgd van heel een schare helden.
Een habberguil1) was d' een zijn harrenas,
Met luchtig akotoen2) en borstkuras.
Een koppel breede platen droeg een aer,
Een derde 'n Pruisisch schild, of beukelaar.
1265 Dees was beschut met stevig beenbeslag,
Die droeg een bijl, en gene een goedendag.
Geen mode is nieuw die niet al vroeger was.
Zooals ik zeide, ieders harrenas
Bestond uit wat hemzelf het beste docht.
1270 Onder den stoet waar Palamon mee vocht
Zag men Lycurg, den grooten Tracer vorst.
Zwart was zijn baard; hij leek een man die dorst.
De kogelrondë oogen in zijn kop
Lichttë een geligroode vuurgloed op.
1275 Hij keek in 't rondë als een adelaar.
Zijn brauwen stonden stijf van 't stugge haar.
Zwaar van gestalt, van spieren hard en stoer,
Van armen rond en lang, en breed van schoer.
Naar de in zijn land gebruikelijke zede,
1280 Hoog op een gouden wagen reed hij mede,
Getrokken door een vierspan witte stieren.
En, voor een wapenrok met zijn kwartieren,
Over 't kuras, met nagels geel als goud,
Droeg hij een berehuid, koolzwart en oud.
1285 Zijn lange haar hing op zijn rug gekamd,
Als veeren van een raaf zoo zwart gevlamd.
Een krans van goud, armdik, van groot gewicht,
Lag op zijn hoofd, de heele ronding dicht
Met diamantsteen en robijn beslagen.
1290 Witte molossen renden rond zijn wagen,
Twintig en meer, ter grootte van een stier,
Goed voor de jacht op leeuw of hertedier,
Een muilkorf voor, een gouden halsband aan,
Met draaibre ringe' om 't zeel doorheen te slaan.
1295 Een honderd heeren had hij in zijn stoet,

1) halsberg.
2) een wambuis dat de ridders onder het harnas droegen
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Duchtig gewapend en van hoogen moed.
Arcite kwam, naar we in de boeken vinde',
Met groote' Emetreüs, den vorst van Inde.
Die reed een vos, in staal geharrenast,
't Goudlakensche schabrak schoon gedamast.
Het was of Mars dë oorlogsgod daar reed.
Van Tarsisch laken was zijn wapenkleed,
Met witte en ronde en groote paarls bezet.
Zijn zael was van gebrand goud nieuw geplet.
De mantel die hem van de schouders hing
Blonk van robijn, één roode schittering.
Zijn kroeshaar vloeide in ringen neder rond
Zijn hoofd, en leek een zon zoo gouden blond.
Zijn neus was hoog, zijn oogen licht citroen,
Zijn lippen rond, zijn blie1) vermelioen,
't Gezicht, met sproeten hier en daar besprengd,
Zoo tusschen zwart en geel dooreen gemengd.
Gelijk een liebaard keek hij om zich heen.
Hij was een vijfentwintig, naar me scheen.
Zijn baard die had al menig haar gezet.
Zijn stem was als een donderend trompet.
Hij droeg op 't hoofd een hoed van groenen lauwer,
Een frisschen krans, een lust voor den aanschouwer.
Hij droeg, ten speelgoed voor zijn jagersluim,
Een tammen arend, leliewit van pluim.
Een honderd heeren volgden zijn banier,
Gewapend, maar met openstaand vizier,
In allerhande pracht van harrenas.
Geloof me dat er menig hertog was
En graaf en koning onder al die heeren
Om ridderroem te winnen en vermeeren.
Om dezen koning renden als hij reed
Getemde leeuwe' en luipaards bij de vleet.
In dier gestalt was 't dat dees heeren samen
Op Zondag naar Atheen gereden kwamen
Te priemtijd, en in stad zijn afgestegen.

1) gelaatskleur.
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Toen Hertog Theseüs, die eedle degen,
De heeren had gebracht binnen de stad
En ieder naar zijn rang gehuisvest had,
Feesteert hij hen en weert zich wat hij kan
Voor de eerë en 't gerief van allen man,
Zóó dat men meende, er wierd geen mensch gevonde',
Hoe hoog van staat, die 't hem verbeetren konde.
't Gezang der meistreels, en de tafeldienste,
De giften aan de minste en aangezienste,
't Paleis van Theseüs met al zijn schat,
Wie voor, wie onder aan den hoogdisch zat,
Wie onder allen was de schoonste dame,
Of wie in zang en dans de meest bekwame,
Wier kout van minne had den zoetsten zwang,
Wat haviken er zaten op den stang,
Wat honden of er lagen op den grond,
Over dat alles houd ik thans mijn mond.
Waar het op uitdraait, daar is 't me om gedaan.
Nu komt het. Wilt ge 't weten, hoor mij aan.
Den Zondag-nacht, voordat de morgen gloorde,
Toen Palamon den leeuwrik zingen hoorde Schoon 't pas zou dagen na een uur of twee,
Toch zong hij al, en Palamon zong mee In vrome stemming en met hoogen moed
Rees hij en ging het heiligdom te moet
Van Citheree, de heilvolle en gewijde,
Venus bedoel ik, veelgebenedijde.
En in haar ure keerde hij zijn schreen
Ten kampplaats toe, naar heuren tempel heen,
En knielt er neer, met ootmoed van gebaar
En droef te moede, en zeide dus tot haar:
‘Schoonste der schoonen, Venus, vrouwe mijn,
Gâ van Vulcanus, dochter van Jupijn,
Verblijster van 't gebergte Citheroon,
Erbarm u, om uw liefde voor Adoon,
Over mijn bittre tranen en mijn smart,
En neem mijn nederig gebed ter hart.
Helaas, 'k en heb geen tale die vertelle
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1370 't Geweld, de folterpijnen van mijn helle.
Mijn hart en kan mijn leed niet openleggen.
Mij is zoo bang, 'k en kan het niet gezeggen.
Genade, klare Vrouwe, want gij weet
Al wat ik peinzë, en gij ziet mijn leed.
1375 Aanzie dit al en trek mijn smart u aan,
Zoo zeker als ik zwerë om voortaan
Uw Godheid trouw te dienen naar mijn kracht,
En kuischheid te bekampen dag en nacht.
Dat maak ik mijn gelof, zoo gij me steune.
1380 Om wapenglorie ik me niet en kreune,
'k En bid u niet op morgen om de zege.
Mij is aan eer noch ijdelen roem gelege'.
Men steke niet voor mij de loftrompet.
Ik heb mijn hart slechts op 't bezit gezet
1385 Van Emelië, om in uw dienst te sterve'.
Leer gij me hoe ik 't beste haar verwerve.
't En roekt me niet1) wat van de twee me baat:
Of ik de zege heb of hun ze laat,
Zoo ik mijn vrouwe slechts in de armen sluit.
1390 Want Mars zij God der wapens, uw virtuit
Daarboven in den hemel is zoo groot,
Dat ik, zoo 't u geviel, mijn lief genoot.
Uw tempel wil ik dienen te allen tijde,
En op uw altaar, waar ik ga of rijde,
1395 Mijn offerande doen en vuren boete'.
Maar wilt ge 't niet alzoo, mijn vrouwe zoete,
Dan bid ik u dat morgen aan den dag
Arcite's speer mij 't hart doorboren mag.
Dan, van dit leven los, en roek ik niet
1400 Of haar Arcite voor zijn vrouw geniet.
Dit is het al dat ik u bidden wou,
Geef mij mijn lief, o zoete, heilge vrouw.’
Toen Palamon zijn bee had opgezonde',
Bracht hij zijn offerand in korter stonde
1405 Met droef gebaar en stipt ceremoniëel.

1) 't Kan me niet schelen.
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Zijn offerplicht beschrijven waar te veel.
Hij zag op 't lest hoe 't beeld van Venus trilde,
En een gebaar maakte of ze zeggen wilde
Dat zijn gebed verhoord was op dien dag.
Want schoon hij 't niet dan na lang wachten zag,
Toch wist hij dat zijn bee hem was gejond,
En keerde blijde waar hij herberg vond.
In 't derde oneven uur sinds Palamon
Zijn bedevaart naar Venus' kerk begon,
Op rees de zonne en Emelië mede,
En spoedde naar Diane's heilge stede.
De maagden die haar volgden ten geleid
Droegen het vuur voor de outervlam bereid,
Den wierook, de gewaden, al 't gerei
Dat voor een offerhande noodig zij,
De horens vol van mede in d' ouden trant,
Niets en gebrak er voor haar offerhand.
Zij brandt den wierook in het rijk met kleede'
Behangen heiligst, 't harte rein van zede,
En wiesch het lijf in 't water van een welle.
Maar hoe ze haren ritus deed vertelle'
En durf ik niet, dan heel in 't algemeen.
Zoo 'k alles zei, ik wed het speet niet een.
Wie rein van hart is waar het wel vertrouwd.
Maar 't schaadt niet dat een mensch wat speling houdt.
Ze ontbond en kamde zich de blonde haren
En zette zich van groenë eikeblaren
Een krans op 't hoofd, die stond haar wonder goed.
Waarna ze een dubbel vuur op 't outer boet,
En deed haar dingen net zooals men leest in
Statius' Thebe en zulke oude jeesten.
Toen 't outer brandde sprak ze tot Diaan,
Teeder bewogen, als ge zult verstaan:
‘Kuische Godinne van het groene woud,
Die hemel, aarde en zee alsaam aanschouwt,
Vorstin van Pluto's laag en donker oord,
Godin der maagden, wie mijn hart behoort
Sinds menig jaar, die weet waarnaar ik hake,
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Behoed mij voor uw gramschap en uw wrake,
1445 Die eens Attheon gruwlijk heeft geboet.
Kuische Godin, gij weet: het waar me zoet
Een maagd te blijven heel mijn leven uit;
Nooit wil 'k een man zijn liefste zijn of bruid.
Gij weet het dat ik volgë in uw spoor,
1450 Een maagd die jacht en weispel liever koor
En 't ommezwerven in de wilde bosschen,
Dan trouwen en van kinde te verlossen.
'k En wil geen kennis hebben aan een man.
Gij kunt mij helpen, Vrouwe! help mij dan
1455 In naam dier drie gestalten1) die gij voert.
En Palamon, wiens hart ik heb geroerd,
En ook Arcite, die mij zóó zeer mint,
'k Bid om de jonste dat gij middel vindt
Om minne en vree te zenden tusschen beiden.
1460 En maak dat zich hun harten van mij scheiden,
Dat al hun heete liefde en hun begeert,
Hun stage minnesmart, zich elwaart keert,
Of dat hun vuur te mijwaart zij gedoofd.
Maar zoo ge mij die jonste niet belooft,
1465 Of zoo mij door het noodlot is beschoren
Dat ik aan een van twee moet toebehooren,
Zend mij dan hem die 't vurigst naar mij staat.
Aanschouw, godin van de' ongerepten staat,
De bittre tranen langs mijn wangen vallen.
1470 Gij zelf zijt maagd en hoedster van ons allen.
Houd dan mijn maagdom ongerept in zwang,
En 'k dien u heel mijn zuiver leven lang.’
Dë outervuren laaiden klaar omhoog,
Wijl Emelië dus ter bede boog.
1475 Daar ziet ze op eenen wat iet vreemds beduidt,
Een van de vuren doofde plotsling uit
En flikkerde weer op, en toen, op slag
Ging 't ander uit tot ze geen vonk meer zag.
Het doofde met gesputter en gesis

1) Als maan in den hemel, als Diana en Lucina (vgl. v. 1227) op aarde, als Proserpina in de
onderwereld (vgl. v. 1441).
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1480 Als brandhout doet wanneer het vochtig is.
Op eens begon het smeulend blok te leken
Van wat zoovele droppen bloeds geleken.
De schrik beving haar zoo op 't onverhoêst
Dat ze, van angst uitzinnig, schreien moest,
1485 Want zij en wist den zin niet van dit teeken.
't Was vreeze alleen die haar dus uit deed breken
In tranen, dat het pijn deed haar te hooren.
En eensklaps kwam Diane haar tevoren,
De boog ter hand, net als een vrouw op jacht,
1490 En zeide: ‘Lieve dochter, stil uw klacht.
Onder de hooge Goden is beslist,
Gestaafd in woorden nimmer uitgewischt,
Dat gij de vrouwe wordt van een dier beiden
Die zoo veel leeds om uwentwille lijden.
1495 Maar ik en mag niet zeggen wie van tween.
Vaarwel, mijn kind, want ik moet elders heen.
Maar merk den brand der vuren op mijn outer
Alvorens heen te gaan, en gij aanschouwt er
Een voorspook van uw avontuur van minne.’
1500 De pijlen in den koker der Godinne
Ratelden luide toen Diane zweeg.
En henen ging ze en liet den tempel leeg.
En Emelië zuchtte, heel ontdaan:
‘Helaas, wat moet ik uit die taal verstaan?
1505 'k Stel me, Dianë, onder uw gebod.
U laat ik de beschikking van mijn lot.’
En huiswaart gaat ze straks den naasten weg.
En dit is alles wat ik hiervan zeg.
In 't uur dat daarop volgde, aan Mars gewijd,
1510 Gaf zich Arcite naar diens heiligheid
Om in den tempel offerand te doen,
Streng naar der Heidens zeden en fatsoen.
Ootmoedig en met diepbewogen harte
Sprak hij aldus zijn bede tot God Marte:
1515
‘O sterke God die in het koud gebied
Van Trace wordt geëerd en heerscher hiet,
En die in ieder rijk en ieder land
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't Bestuur der wapenen hebt in uw hand,
En naar u lust hun neerlaag geeft of zege,
Wees mijn ootmoedige offerand genege'.
Zoo, in uw oog, mijn jeugd er wezen mag,
Zoo mijn de kracht is om uw Godsgezag
Te dienen en van de uwen een te zijn,
Dan bid ik u, erbarm u mijner pijn.
Bij 't eigen heete vuur, die eigen smart
Waarmee begeerte u brandde in het hart,
Toen gij het groote schoon genieten wilde,
Venus de blonde, jonge, frissche, milde,
En de begeerdë in uw armen sliep Ofschoon het eens u leelijk tegen liep
Toen u Vulcanus 't net wierp over 't lijf
En u, helaas, vond liggen bij zijn wijf Bij de eigen pijn die toen was in uw hart
Bezweer 'k u, heb erbarmen met mijn smart.
'k Ben jong en onervaren, als ge weet,
En een die, meen ik, meer door liefde leed
Dan eenig ander schepsel dat er leeft.
Want zij die me al dit leed te lijden geeft
En roekt niet of ik drijf of zinken ga.
En 'k weet te wel, bij haar is geen gena
Eer ik met kracht van arm haar win in 't krijt.
En 'k weet te wel, zoo gij niet met me zijt
En baat mijn kracht van lijf me niet een hooi.
Help me dan morgen, heer, in het tournooi,
Bij 't eigen vuur dat eenmaal brandde in u,
Zoo fel als 't vuur dat ik voel branden nu,
En gun aan mij op morgen de victorie.
Mijn zij dë arbeid, uwer zij de glorie.
Uw heilgen tempel zal ik hooger eeren
Dan eenig oord, en 'k zal mij immer weren
In uwen wil en in uw sterk bedrijf.
Mijn vaandel hang ik in uw hoog verblijf
Met al de wapenen van heel mijn stoet.
En tot den dag waarop ik sterven moet
Boet ik een eeuwig vuur voor uw altaar.
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'k Maak nog deez' andere gelofte waar:
Mijn haar, mijn baard, dien 'k lang heb laten staan,
Dien nimmer nog de smaad is aangedaan
Van scheermes of van schaar, wil ik u geven,
En immer als uw trouwe dienaar leven.
Nu heer, heb meelij met mijn zwaar verdriet,
Geef mij victorie, meer en vraag ik niet.’
't Gebed was uit van Arcita den sterke.
De ringen hangende aan de deur der kerke,
De deuren zelf rammelden met geweld,
Waardoor Arcitë ietwat werd ontsteld.
't Vuur op 't altààr brandde met klaarder gloor
En wierp zijn licht den heelen tempel door.
Een zoete reuke ontgeurdë aan den grond.
Arcite hief zijn hand op waar hij stond
En wierp meer wierook in de hooge vlam,
Met meer zulk ritueel, tot hij vernam
Hoe 't beeld van Mars zijn halsberg rinkelde.
Met hoorde hij een stem die murmelde
En zachtkens, nauwlijks hoorbaar, zei ‘Victorie’,
En daarvoor gaf hij Mars eerë en glorie.
In blijder hopë op een goeden dag
Keerdë Arciet ter stede waar hij lag,
Blij als een vogel is in lichter zon.
't En leed niet langë of een strijd begon
Wien te verhooren, in den hoogen trone1)
Tusschen de Min-Godin, Venus de schoone,
En Mars, de sterke Godheid der gevechten,
Dien Jupiter zich moeide te beslechten,
Totdat Saturn, de bleeke, koude geest,
Die wist van wat er eertijds was geweest,
Een konstë in zijn oude ervaring vond
Die de partijen weer in vree verbond.
Waar is het woord: In oude2) is groote vrame3),
In haar gaan wijsheid en ervaring same'.
Dë oude is stram van been maar sterk van brein.

1) hemel.
2) ouderdom.
3) voordeel.
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Saturnus dan, opdat er vree zou zijn,
Schoon met zijn eigen godsnatuur in strijd,
Vond middel tegen deze oneenigheid.
Saturnus zeide: ‘Venus, dochter dier,
Mijn ommeloop met zulk een wijden zwier
Heeft grooter macht dan zou te denken zijn:
't Verdrinken in de bleeke zee is mijn,
Mijn de gevangenschap in 't donker kot,
Mijn is het worge' en hangen bij de strot,
't Gemompel en der keerlen muiterij,
't Gemor, de sluiksche giftmoord zijn van mij.
En ik voltrek de volle straf en wraak
Als ik het teeken van den Leeuw genaak.
Mijn is de bouwval van de hooge hallen,
Het stortend puin van torens en van wallen
Op timmerman of delver, mijn de dood
Van Samson toen de zuil geen weerstand bood,
En mijn ook zijn de rillerige kwale',
't Donker verraad en de oude leugentale.
Mijn oogopslag is vader van de pest.
Schrei nu niet meer, en 'k doe mijn uiterst best
Dat Palamon, die zich uw ridder roemt,
Haar die ge 'm hebt beloofd zijn eigen noemt.
En schoon ook Mars zijn ridder helpt, in 't ende
Zal zich uw beider twist tot vrede wende',
Al zijt ge niet van één gesteltenis,
Waardoor er alle dag verdeeldheid is.
Ik ben uw grootvaer en u graag ter wille.
Schrei nu niet meer, 'k zal uw verlangen stille’.
Meer van de gôon omhoog en zeg ik niet,
Van Mars en Venus, die de min gebiedt,
En zeg, zoo kort als het zich zeggen laat,
Het groote slot waar 't eigenlijk om gaat.

Explicit tercia pars.
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Sequitur pars quarta.
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Dien dag was 't groote feestë in Athenen,
En 't lustige seizoen van Mei meteenen
Bracht ieder menschekind in zulker joye
Dat heel die dag met dansen en tornooie'
En Venus' hoogen dienst werd doorgebracht.
Maar ieder ging ter ruste met den nacht,
Wijl ze allen vroeg weer uit de veeren moeste'
Om ooggetuig te zijn der groote joeste.
En 's morgens was 't, bij de eerste zonnelaai,
Van ros en tuig gekletter en lawaai
In alle hostelrijen1) in der stede,
En stoet na stoet van heeren kwam gerede'
Paleizewaart op ros en palefroot2).
Daar kunt ge konst van rusting zien zoo groot,
Zoo kostelijk en schoon van makelij,
Of 't staal, of goudsmeewerk, of stiksel zij.
Testieren,3) schelle schilden en schabrakken,
Halsbergen, gouden helmen, wapenjakken,
Heeren op hun genet in 't statiewapen
Met een gevolg van ridders en van knapen,
Die speren nagelden en helmen snoerden,
Schilden verriemden met vervlochten koorden Waar hulp van doen was waren ze niet loom Schuimende rossen die den gouden toom
Knauwden, en wapensmeden, heen en weder
Dravend met vijl en hamer, en geleder
Van voetknechts; en 't gemeene volk in drommen
Met korte stokken, en de keteltrommen,
De fluiten en klaroenen en trompetten,
Die 't in den slag op bloed'ge deunen zetten,
't Paleis vol volks van kelder tot den nok,
Hier drie, daar tien, en allen even drok

1) herbergen.
2) telganger.
3) helmen,
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Aan 't wedden om 't Thebaansche ridderpaar.
d' Eene zei zus, en zoo weer zei een aer.
Deze die hield het met den zwartgebaarde,
Die met den kale of met den dikbehaarde,
d'Een zei: ‘wat keek-ie boos als wou-ie slaan,
Zijn aks daar zit een pond of twintig aan.’
Dus was het in de hal een wedde' en boomen
Nog lang nadat de zon was opgekomen.
De groote Theseüs en sliep niet lange
Door al 't rumoer en snarenspel en zange'
Maar hield zijn kamer nog in 't rijk paleis,
Tot de Thebaansche ridders, eenderwijs
Geëerd, ten hove werden opgeleid,
Waar Theseüs hen aan een venster beidt,
Heerlijk gedost als een getroonde god.
't Volk dringt er henen, tuk op het genot
Van hem te zien en eere te bewijzen
En te verstaan wat vonnis hij zal wijzen.
‘Stilte’, riep een heraut van een schavot,
En 't volksrumoer verstomde op dat gebod.
Ziende dat alles zweeg begon hij toen
Des grooten hertogs wille kond te doen:
‘De Hertog heeft uit zijnen hoogen wille
Geen heil en kunnen zien in het verspille'
Van eedlen bloede door op leve' en dood
Te strijde' in dit tournooi, wes hij besloot,
Opdat geen ridder hier het leven late,
Zijn eerste plan te wijzigen, dermate
Dat niemand hier, op pene van zijn lijf,
Schiettuig of hellebaard of 't korte knijf
Hierheen zendt of het meedraagt in het krijt,
Noch een kort steekzwaard waar de punt van bijt
Mag iemand trekke' of voeren aan zijn zijde.
En geen mag op zijn weerman innerijde'
Vaker dan eens met scherp geslepen speer.
Maar schermen mag, te voet, tot eigen weer.
Wie in het zand bijt doe men dood noch letsel,
Maar wordë als gevangene ten staketsel
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1695 Gebracht dat beiderzijds is opgesteld,
En wil hij goedschiks niet, dan met geweld.
Zoo 't hoofd der eene rij gevangen wordt,
Of andersom, zijn tegenstander stort,
Zal dat het einde zijn van 't wapenspel.
1700 God sta u bij. Rijdt toe, en weert u wel.
Vecht uw bekomst met kuizë1) en met zwaard.
Zoo wil 't de heer. En nu, gaat uwer vaart.’
De stem der menigt rees en sloeg den trone2),
Zoo luide riepen zij op blijder tone:
1705 ‘God hoede zulk een heer! hij is zoo goed!
Hij wil geen noodeloos verlies van bloed!’
Trompetgeschal gaat op en begeleidt
Die ridderschare, rijdend naar het krijt
In voorgeschreven orde door de stede,
1710 Die met goudlaken, niet met serge kleede',
Behangen was. De hertog kwam ter bane,
Heer op ende op, tusschen de twee Thebane',
Dan kwam de koningin, en Emelië,
En achter haar een andre chivautsië3),
1715 d' Een na den ander, ieder naar zijn rang.
Zoo trekken zij de stede door, en lang
Voor 't aanvangsuur komen zij in het krijt.
Het was nog niet ten volle priemetijd.
Toen Theseüs, in prachtigen gewade,
1720 Emilia, Ipolita zijn gade,
Zaten getroond met dames hun terzijë,
Verdrong zich alles naar de gaanderije'.
En westwaarts reden onder Marte's poort
Arcitë en zijn honderd heeren voort
1725 Ten schranken in, onder een rood penon.
En op dien eigen stond reed Palamon
Van onder Venus uit het Oosten aan
Met blijder siere, onder witte vaan.
In heel de wereld, waar men zoeken wil,
1730 Zou men gelijkheid zonder 't minst verschil

1) knots.
2) hemel.
3) cavalcade.
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Niet vinden bij een tweetal zulker scharen,
Want daar was geen zoo wijs die kon ontwaren
Waarin dë een voor de' ander wijken zoude
In waardë, of in adel, of in oude1),
Zoo even waren ze op de gis gekoren.
Zij vormen twee gelederen en hooren
Hoe aller namen worden opgelezen,
Opdat er geen bedrog mocht onder wezen.
Toen sloten zij de poorte' en klonk de maar:
‘Nu, jonge ridders fier, doet uw devoir.’
Nu heeft het draven der herauten uit,
Nu schallen trompen en klaroenen luid.
Niets meer en dient gezeid dan: oost en west
Leggen ze kalm de lansen in 't arrest.
In dringt de scherpe sporë in de zijde.
Daar ziet men wie joesteeren kan, wie rijde'.
Daar drillen schachten op het dikke schild,
Dat in de borstkas 't harte d'r van trilt,
Op springen speren twintig voeten hooge,
Zwaarden, als zilver blank, worden getoge',
Helmen in twee gekorven en geblutst,
Wijl 't roode bloed in dichte stroomen gutst.
Met zware kuizen brijzlen zij de knoken;
Hier heeft zich een door 't dichtst gedrang gebroken,
Daar tuimlen er met sterk genet en al,
Deze rolt onder voet net als een bal,
Die weert te voet zich met zijn kuize, en gene
Storremt hem met zijn peerd weer van de beene'.
Een die door 't lijf gewond is wordt gegrepen.
Hij wil niet naar de staak, men moet hem sleepen.
Het was een voorschrift dat hij daar moest beide'.
Er was er ook een aan dë andre zijde.
En nu en dan laat Theseüs ze ruste'
Om te bekome' en drinken, als hun lustte.
Al vaak heeft de een den anderen Thebaan
Dien dag den weg gekruist en wee gedaan.

1) leeftijd.
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Elk heeft den aer gestooten uit het zael.
Geen tijgerin in 't Galgopheische dal1),
Aan wie haar jonge wellep is ontvoerd,
Gaat zoo verwoed ter jacht als nu, vervoerd
Door jaloezie, Arcite op Palamoen.
In Belmarije zal geen leeuw zoo woên
Als hij gejaagd wordt of van honger raast,
En op het bloed van zijner prooie aast,
Als Palamon Arcite zoekt te slaan.
Fel op hun helm komen de slagen aan.
Het roode bloed ontgutst aan beider lenden.
Maar eenmaal moet toch al dit vechten enden:
Het was nog voor den ondergang der zon
Dat sterke Emetreüs op Palamon,
Die met Arcite vocht, ten strijde schreed,
En diep in 't vleesch het zwaard hem bijten deed2).
Hij wordt door kracht van twintig man gegrepen
Die hem zijns ondanks ten staketsel sleepen.
En, bij 't ontzet van Palamone, wordt
Koning Lycurgus van zijn paard gestort,
En vorst Emetreüs, spijt zijn gewicht,
Wordt wel een zwaardlengte uit het zael gelicht,
Zóó trof hem Palamon eer men 't belette;
Maar al om niet, hij moest wel ten stakette.
Zijn dapper harte en kon hem nu niet baten.
Door overmacht gevat, had hij gelaten
Te wachten, volgens onderling verdrag.
Wat droever pleit dan Palamons gelag,
Die niet opnieuw mag ten gevechte gaan?
Nauw en had Theseüs 't geval verstaan,
Of tot de schare vechters schalde luid
Zijn order: ‘Ho! niet meer! de kamp is uit.
'k Wil eerlijk richten, stel me geen partij:

1) Skeat vermoedt dat Chaucer het dal Gargaphia bedoelt waar volgens Ovidius (Metam. III
156) Actaeon in een hert veranderd werd.
2) Ook bij Boccaccio wordt Palemone niet door Arcita overwonnen. Daar bijt het paard van
zijn tegenstander Cromio hem in den arm en sleurt hem uit den zadel.

Onze Eeuw. Jaargang 16

183
1800 Dat Emelië voor Arcite zij,
Die haar door goed geluk zich eerlijk won’.
Groot was het volksrumoer dat toen begon
Van louter vreugd; zoo luide schreeuwden ze allen
Dat het theater leek te zullen vallen.
1805
Wat kan nu Venus doen, hoog in den trone?
Wat zeit, wat doet de mingodin de schoone?
Niet el dan weene' omdat ze bleef versteken
Van haren wensch, totdat heur tranen leken
In 't krijt. ‘Ik schaam me’, zei ze, ‘ik beken 't’.
1810 Saturnus sprak: ‘Mijn dochter, wacht het end.
Mars ziet zijn wensch, zijn ridders bee, vervuld.
Mijn hoofd er af zoo gij niet d' uwe zult.’
Luide muziek klinkt op, trompetten schallen,
d' Herauten gille' en schreeuwen luide, allen
1815 Juichen het uit van vreugdë om Arciet.
Maar luistert nu, en wacht eens of dat niet
Een wonder was dat daar op eens gebeurt:
Arcite heeft zijn hellem afgebeurd
En draaft, om zijn gezicht te laten zien,
1820 Heen door het krijt, van dezen kant naar dien,
En slaat een blik naar Emelië omhoog.
Zij groet hem weder met een vriendlijk oog,
Want alle vrouwen, zijn ze blond of bruin,
Volgen den gunsteling van vrouw Fortuin,
1825 En zij was heel zijn vreugd, zijn ziel en al.
Plots rijdt een furie, uit het helsche dal
Door Pluto op Saturnus' bee gezonde',
Vlak voor zijn paard verschriklijk uit den gronde.
't Ros keert zich omme, springt ter zijde, en stort.
1830 Tijd om zich schrap te zetten was te kort.
Arcite doet een smak vlak op zijn kop.
Daar lag hij plat, voor dood. De zadelknop
Had hem de borstkas in zijn val gebarsten.
Daar lag hij, zwart als kraai of kool, zoo parsten
1835 Zijn aders al het bloed naar zijn gezicht.
Stappans1) zoo werd hij van den grond gelicht

1) terstond.

Onze Eeuw. Jaargang 16

184
En ging de droeve stoet ten hove heen.
Daar werd hij uit zijn harrenas gesneên,
En vlug en zorgvol lei men hem te rust,
1840 Want dood en was hij niet, maar klaar bewust,
En riep aldoor om Emelië alleen.
Terwijl was Hertog Theseüs Atheen
Binnengereden met zijn vollen stoet,
In groote plechtigheid en blij te moed.
1845 Want ook al was dit onheil voorgevallen,
Hij wou niet aller vroolijkheid vergallen.
Arcite, zei m' ook, is er niet om koud,
Geen twijfel aan dat hij het leven houdt.
En daar was nóg een grond tot vroolijkheid:
1850 Dat geen van hen gedood was in het krijt,
Al ware' er zwaar gewond, en niemand meer
Dan een wiens borst doorboord was van een speer.
Voor lichter wonden en voor arrembreuken
Hadden som zalven, andren tooverspreuken,
1855 Salie en artsenij werd ingenomen,
Want geen er wou er om zijn leden komen.
En de eedle hertog geeft zoo veel hij kan
Troostwoord en eerbewijs aan ieder man,
En heeft de vreemde heeren heel dien nacht
1860 Zoo toef gedaan als men te dier tijd placht.
Dat toch en rekent men voor neerlaag niet
Wat in toernooi en joeste altijd geschiedt;
Van schande en was daar sprake niet met al,
Te vallen is niet dan een ongeval,
1865 Noch als een kempe1) weg moet ten stakette
Die tegen twintig ridders zich verzette,
Tegen een overmacht één man alleen,
En weggesleurd bij arm en voet en teen,
En ook zijn paard met stokken weggedreven
1870 Van 't voetvolk, knape of trosboef; om het even
Wat er geviel, 't en hiet geen vileinie.
Geen man en mag het noemen cuwaardie.2)

1) kampioen.
2) lafheid.
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Wes Hertog Theseüs hun zeggen liet:
Voor wrok en nijd en was het de ure niet,
1875 Den voorrang had zoo de eene zij als de aer,
Zij waren bei gelijk, als broers elkaar,
Gaf hun geschenken ieder naar zijn rang,
En hield er feest, volle drie dagen lang,
En gaf den koningen gepast geleide
1880 Ter stad uit wel een dagreis ver. Zoo scheidde
Ieder van hen op hunnen weg naar huis.
Daar 'n restte nièt dan: ‘Goedendag, wel thuis!’
En meer van dezen kamp en zeg ik niet,
Alleen van Palamon en van Arciet.
1885 Gezwollen is Arcite's borst, en 't zeer
Verergert rond het harte meer en meer.
't Geklonterd bloed en wil niet als de dokter,
Gaat etteren in 't onderlijf, en stokt er,
En noch met koppen, noch met aderlaten
1890 Noch kruidendrank en is de man te baten.
De virtus expulsief of animalis
En kan niet uit de virtus naturalis1)
Het giftig etter loozen nochte vieren.
Zijn longkanalen zwelle', en door de spieren
1895 Van heel zijn borst van boven tot beneên
Trekt het venijn en de verrotting heen.
En geen van bei en baat zijn leve' een duit:
Braking van bove' of loozing onderuit.
Die gansche streek van 't lichaam is gescheurd.
1900 Natuur heeft nu haar heerschappij verbeurd.
En waar natuur niet langer en wil werke',
Heelkunst, vaarwel! ga, draag den man ter kerke.
Om kort te gaan, Arcite en hield het niet,
Wes hij om Emelië zenden liet
1905 En om zijn lieven neve Palamoen,
En ge zult hooren wat hij zeide toen:

1) De Middeleeuwsche geneeskunde onderscheidt drie virtutes of krachten die het lichaam van
de ziel ontvangt: (1) de virtus naturalis wier zetel de lever is, (2) de virtus vitalis, die in het
hart zetelt, (3) de virtus animalis, die huist in het brein.
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‘De droeve geest in mijnder herte en zou
Het minst niet kunnen melden van mijn rouw
Aan u, mijn vrouwe, die ik aldermeest
1910 Beminne. 'k Laat den dienst van mijnen geest
't Liefst na aan u van alle creaturen,
Nu dat mijn leven langer niet mag duren.
Helaas de smart! helaas de sterke pijn,
Die 'k leed om u en die zoo lang moest zijn!
1915 Helaas de dood! Mijn Emelië, eilaas!
Dat ik moet scheiden van uw zoet solaas!
Helaas, mijns harten koningin, mijn ga,
Mijns harten vrouw om wie ik sterven ga.
Wat is dees wereld? wat verwacht me' er af?
1920 Zóó bij zijn lief, zóó in zijn koude graf,
Alleen, al zonder eenig metgezel.
O mijne, zoete vijandin, vaarwel!
Kom zacht uw armen om mij henen legge'
Ter liefde Gods, en luister wat ik zegge.
1925 'k Heb met mijn neve Palamon in strijd
En bittren wrok geleefd sinds langen tijd
Om uwe liefde en om mijn jaloezij.
Zoo waar mij Jupiter genadig zij, Sprekend van een die u zijn dienste wijdt,
1930 Waarachtig en met alle omstandigheid,
Dat is, wat tot zijn ridderschap behoort:
Eer, waarheid, wijsheid, ootmoed, staat, geboort,
Vrijheid en al wat daartoe verder dient, Zoo waarlijk zij mij Jupiter ten vriend
1935 Als ik in deze wereld geen weet wone'
Die liefde zoo verdient als Palamone,
Uw dienaar nu, uw dienaar tot der dood,
En zoo gij immer tot den echt besloot,
Denk dan aan Palamon, dien jenten heer.’
1940 Dat was zijn leste woord, hij 'n kon niet meer.
Want van zijn voeten drong de doodskou zacht
Tot in zijn borst en nam hem alle kracht.
En verder drong ze tot in de armen door,
En de oude levensvaag ging al te loor.
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1945 Maar 't intellect, dat nog in wezen was
In 't wonde, zieke hart, begaf hem pas
Toen 't hart de kou des doods te voelen kwam,
Die de oogen hem ommistte, de aem benam.
Maar op zijn dame sloeg hij nog een blik:
1950 ‘Gena, mijn vrouwe,’ was zijn laatste snik.
Zijn geest verwisselde van woning, daar
Waar ik nooit kwam, 'k en kan niet zeggen waar.
Wes ik het zwijge. Een ziener ben ik niet.
Van zielen vind ik niets in dit bedied.
1955 Noch lust het mij 't gevoelen weer te geven
Van hen die schrijven waar de zielen leven.
Arcite is dood. En Mars zijn ziel geleië,
En ik vertel u voorts van Emelije.
Palamon huilde en Emelië gilde.
1960 Zij viel in zwijm, en Theseüs die tilde
Zijn zuster op en droeg haar weg van 't lijk.
Twi1) zou ik zeggen, tot de dag verstrijk,
Hoe Emelië weende, vroeg en spa?
Want zoo'n geval gaat vrouwen dus te na,
1965 Wanneer ze van haar mans verweduwd blijven,
Dat wel de meesten zulk een rouw bedrijven,
Of ze vervalle' in kranke droefenis,
Waarvan de dood het zeker eindë is.
Daar kwam geen eind aan 't schreien en misbaar
1970 Van ouden en van jongen bei te gaar,
In heel de stad, om den Thebaan zijn dood.
Geen man of kind die niet een traan vergoot.
Daar rees, voorzeker, niet zoo'n jammerklacht
Toen Ector, pas verslagen, werd gebracht
1975 In Troje. Lacie, wat een rouw was daar,
Hoe krabde' en reten ze zich wang en haar.
‘Twi woudt ge dood?’ was wat het vrouwvolk vroeg.
‘Hadt ge niet Emelië en gouds genoeg?’
Geen wist er troost te geve' aan Theseüs
1980 Dan 's hertogs oude vader Egeüs.

1) waarom.
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Die kende dezer wereld wandelheid,
Hoe wat nu boven is straks onder leit,
En vreugd na wee, en wee weer volgt na weelde,
En toonde 't in exempelen en beelde'.
1985 ‘Zooals nooit man en stierf,’ dus was zijn praat,
‘Die niet en leefde in de' een of andren staat,
Zoo leeft er nooit een menschë in dit dal
Die, vroeg of laat, niet eenmaal sterven zal.
Een doorgang vol van wee is dit bestaan,
1990 De pelgrims wij, die komen en weer gaan.
Dood is een eind van allë aardsche ellende.’
Veel meer nog sprak hij in dien trant, ten ende
De menschen met zijn wijsheid te vermanen
Dat er een eind moest komen aan hun tranen.
1995 Terwijl zon Hertog Theseüs zich moede,
Wat plaatse 't beste was om voor den goede'
Arcite een graf te maken, zulk een graf
Dat het zijn rang gepastë eere gaf.
En dit was 't wat hij op het lest verzon:
2000 Dat daar waar eens Arcite en Palamon
In kamp hun lijf uit liefde gingen wagen,
Dat in die zelfde zoete, groene hagen
Waar hem zijn amoereus verlangen kwam,
Zijn weeklacht en zijn heete minnevlam,
2005 De brandmijt opgehoogd moest worden, tot
Een uitvaart van Arcite's overschot.
En stappans liet hij de oudë eiken hakken
En houwen, en ze stapelen in vakken,
Rij neven rij geschikt, klaar voor den brand.
2010 Zijn dienaars rijde' en renne' aan alle kant
Met vluggen stap op Theseüs' gebaar.
En daarop zond de Hertog om een baar,
En liet die dekken met een gouden laken,
Zooals ze rijker niet en kunnen maken,
2015 En kleedde Arcite in eenderen gewande,
En trok hem witte handschoen aan de hande',
Kroonde zijn hoofd met groene lauwerier,
En gaf hem in zijn hand een scherp rapier,
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En lei hem op de baar, 't gelaat ontbloot.
2020 't Was droef om zien wat tranen hij vergoot.
En toen de morgen aanbrak, bracht hij alle
Die 't lijk nog wilden zien binnen de halle,
Die gallemt van 't gejammer en geschrei.
Toen kwam die droeve Theber naderbij,
2025 Die Palamon, met wilden baard, en asch
Op 't ruige haar. Zijn zwarte rouwkleed was
Nat van de tranen. Maar niet een van alle
Zoo droeve als Emelië in die halle.
Zooals dat bij een uitvaartdienst behoort,
2030 Die recht moet doen aan rijkdom en geboort,
Liet Theseüs drie rossen voorgeleiden,
Al blinkend in het staal van hun gereide,
Met, op 't schabrak, 's heeren Arcite's wapen.
Het waren groote schimmels. Een der knapen
2035 Die ze bereden droeg Arcite's schild,
d' Ander zijn sperë, en de derde tilt
Zijn Turksche pijl en boog; de koker was
Van gebrand goud, en ook het harrenas.
Zij reden stapvoets voort, met droef gelaat,
2040 Ten hage waart, zooals ge hooren gaat.
Dë edelsten der Grieken die daar ware'
Die droegen op hun schouderen de bare
Met tragen schred, dë oogen rood en nat,
Des heeren strate langs, dwars door de stad,
2045 Die heel met zwart bespreid was, en die kleur
Befloersdë iedre pui van dak tot deur.
Ter rechter hand ging oudë Egeüs,
Aan de andre zijde Hertog Theseüs,
Met schalen in der hand van goud zoo fijn,
2050 Gevuld met honig, melk, en bloed, en wijn,
Ook Palamon, van groot gevolg verzeld,
En daarna Emelië, diep ontsteld,
Een toortse dragend naar dier dagen zede,
Waarmee ze de uitvaartdienste ging bekleede'.
2055 Groot was de toestel, zwaar dë arrebeid
Voor de uitvaart en den bouw der vlammenmijt,

Onze Eeuw. Jaargang 16

190
Die met zijn groenen top ten hemel rekte
En twintig vadem breed dë armen strekte,
'k Bedoel de lengt der takken die was zoo.
2060 Eerst maakten zij een onderbouw van stroo,
Maar hoe de vlammenmijt was opgebouwd,
Wat naam men gaf aan iedre soort van hout,
Als eik, den, berk, esp, peppel, hulst, laurier,
Kastanj', olm, wilg, plataan, esch, buks, beuk, vlier,
2065 Lind', eschdoorn, hazel, taks, kornoelje, doren,
Hoe ze die velden krijgt ge niet te hooren
Van mij, noch hoe de boschgoôn ommewaarden
Toen ze uit de woningen, die ze bewaarden
In rust en vrede, hadden weg te vlieden,
2070 Nymphen en Faunen en dë Amadriden,
Noch hoe de beesten en de vogels allen
Vluchtten van vreeze toen het woud moest vallen,
Noch hoe de boschgrond van koeleur verschoot,
Verschrikt van 't ongewone zonnerood,
2075 Noch hoe de mijt op stroo was opgebouwd,
Eerst opgevlijd van stamme' in drie gespouwd,
En dan van takkengroen en specerij,
En dan, juweelbestikt, 'n goudlaken sprei,
En bloemenslingers vroolijk van koeleur,
2080 Myrrhë en wierook met hun zoete geur,
Noch hoe Arcite mid dit alles lag,
Noch wat men om zijn lijk aan rijkdom zag,
Noch hoe dat Emelië naar de wet
Het eerst de vlam in d' offerstapel zet,
2085 Noch hoe zij zwijmde toen het vuur begon,
Noch wat zij zeide of bij zich zelve zon,
Wat voor juweelen ze in den vuurgloed zaaiden
Toen hoog en vinnig d' offervlammen laaiden,
Hoe deze' hun schild verbrandden, die hun spere,
2090 Weer andren van hun uitgetrokken kleere',
En bekers vol van wijn, en melk, en bloed
Gingen in 't vuur, dat branddë als verwoed,
Noch hoe de Grieken rede' in dichten drom
Tot driemaal om de vlam en weder om,
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2095 De linkerzij naar 't vuur, en luide gilden,
En driemaal kletterend hun speren tilden,
Noch hoe tot driemaal toe de dames schreide',
Noch hoe men Emelië huiswaarts leidde,
Noch hoe Arciet verging tot koudë asch,
2100 Noch hoe daar 's nachts een doodenwake was,
Noch hoe de Grieken speelden wake-spelen,
'k En zal u met dat alles niet vervelen,
Noch wie het beste, naakt, met vet besmeerd,
Worstelen kon, noch wie zich 't beste weert.
2105 'k En zegge ook niet hoe dat zij huiswaarts gaan,
Athenewaart, als 't spelen is gedaan,
Maar kom met korte woorden nu ter zake
Om aan mijn lang verhaal een eind te make'.
Van langer hand, en na verloop van tijd,
2110 Is al de rouw en droefheid uitgeschreid.
De Grieken, met een algemeen akkoord,
Hielden een parlement, naar 'k heb gehoord,
Te Athenë, in 't belang van zeekre zake'.
En onder andre punten kwam ter sprake
2115 Een bond met enkle landen, en volslagen
Gehoorzaamheid van Thebe's volk te vragen.
Wes de eedle Theseüs op staanden voet
Om Palamone zendt, die niet vermoedt
De reden en waarom van dat bevel.
2120 In allerijl verschijnt hij evenwel
Op zijn gebod, in 't droeve rouwgewaad,
Waarop hij Emelië ook roepen laat.
En toen in doodsche stiltë ieder zat,
En Theseüs een poos gezwegen had,
2125 Eer eenig woord kwam uit zijn wijzen mond,
Sloeg hij den blik waar dien zijn wille zond,
Loosde, met droeven ernst, een stille zucht,
En gaf in dezer wijs zijn harte lucht:
‘Dë eerste stuwkracht aller levendhede',
2130 Toen hij van ouds der liefde keten smeedde,
Doelde hij hoog en schiep iet groots er door.
Wel wist hij wat hij maaktë en waarvoor.
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Die keten toch der liefde werd een band
Waarmee hij water, vuur, en lucht, en land
2135 Sloot binnen vastë, onontkoombre perken.
Die zelfde Hoogste, en oorzaak aller werken,
Heeft ingesteld in dit ellendig dal
Een vasten duur en zeker dagental
Voor al wat wordt geboren in dit oord,
2140 En over dat bestek en duurt niets voort,
Hoewel men 't dagental bekorten kan.
'k En kom met hooggeleerd gezag niet an,
Het wordt bewezen door de ervarenis.
'k Wil slechts verklaren wat mijn meening is.
2145 Van zelf wordt uit die ordë afgeleid
Dier eerste stuwkracht vast- en eeuwigheid.
Alleen een zot en ziet niet dat het deel
Zelve weer herkomt van het grooter heel.
Nature toch en nam haar oorsprong niet
2150 Van eenig deel of brokstuk van een iet,
Maar van een ding dat heel is en onsterflijk,
Dat trapsgewijze daalt tot het bederflijk.
Des, in zijn wijsheid en voorzienigheid,
Heeft hij zoo wel zijn ordening beleid
2155 Dat alle soorten en ontwikkelingen
Der dingen duren door hun wisselingen
En niet voor eeuwig zijn, al zonder waan.
Dat kunt ge zienderoogen wel verstaan.
Zie d' eikeboom, hoe langzaam groeit hij niet
2160 Van de eerste groene spruiten die hij schiet.
Wat heeft hij, zoo ge ziet, een lang bestaan,
En toch, in 't einde zal hij sterven gaan.
Denk ook eens na hoe dat de harde steen
Onder uw voet, waarop wij gaan en treên
2165 Waar dat hij bij den weg ligt, toch verslijt.
De breede stroom heeft ook zijn ebbenstijd.
De groote steden zinken en vergaan.
Dan ziet ge, een einde komt aan al bestaan.
Geen ander lot is man en vrouw bescheiden,
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2170 In de een of de andere oude,1) een van beiden:
In jeugd of ouderdom is dood hun deel,
Die kent van knape en koning luttel scheel.
Dees sterft in bed, die in het open veld,
Gene in de diepe zee, voor allen geldt
2175 Dezelfde weg waarvan geen keeren baat.
't Is klaar dan dat het al te sterven staat.
Wie oorzaakt dit dan koning Jupiter,
Van alle dingen Eerste en Opperheer?
Die 't al terugvoert naar zijn eigen bron
2180 Waaruit het herkwam en zijn loop begon.
En 't is vergeefs daartegen ingestreefd
Voor ieder mensch, in wat voor staat hij leeft.
En daarom, zou ik meenen, is het zake
Om van den nood een deugd te leeren make',
2185 En wel te aanvaarden wat niet valt te mijden,
Vooral wanneer wij 't al te zamen lijden.
En wie er tegen mort die is een zot,
In opstand tegen aller hoeder, God.
Wat hooger eere kan een man verwerven
2190 Dan in des levens vaag en bloem te sterven,
Verzekerd van zijn eigen goeden naam,
Des noch hijzelve noch zijn vriend zich schaam?
Ja, liever zou die vriend zijn dood verkiezen,
Als hij met eere 't leven mocht verliezen,
2195 Dan dat zijn roem van ouderdom verschiet
En van zijn deugd geen heugenis en liet.
Geen beter deel dan, voor een man zijn naam,
Dan dat hij sterft in de ure van zijn faam.
Verzet daartegen is halsstarrigheid.
2200 Wat morren wij? En waarom dus geschreid,
Omdat Arcitë, aller riddren bloem,
Is heengegaan in vollë eer en roem
Uit den bedompten kerker van dit leve'?
Waarom misgunnen hier zijn vrouw en neve,
2205 Die hem zoo zeer beminden, zijn geluk?

1) leeftijd.
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Godweet, hij is hun niet erkentelijk,
Die zoo zijn zielë en zich zelven deren
En toch hun lust in tranen niet verleeren.
Waar komt nu mijn bespiegeling op neer?
Dat, na den jammer, weer de vreugde keer.
En Jupiter zij dank voor zijn genade.
En voor wij hier vandaan gaan zou ik rade'
Dat we ééne vreugde make' uit dubble ellende,
Die zonder vlek zal zijn en zonder ende.
Ziet, waar de grootste droefheid is hier binnen,
Daar zullen wij het eerst den troost beginnen.
Zuster, niet ik alleen zou gaarne zien,
Maar heel mijn parlement hier bovendien,
Dat tot uw eigen ridder Palamon,
Die u met hart en wille waar hij kon
Immer gediend heeft sinds ge 't eerst hem kende,
Gij 't harte, in deernis met zijn weedom, wendde,
En hem tot uw gemaal en heere koort.
Geef mij uw hand, want dit is ons akkoord.
Nu kunt ge uw vrouwelijk erbarmen toone'.
Hij is, bijloo, een konings broeder-zone.
En of hij schoon een arme knape waar,
Sinds hij uw dienaar was zoo menig jaar,
En zooveel heeft geleden uwentwegen,
Behoorde dat, geloof me, mee te wegen.
Zoete genade stijge boven recht.’
En toen heeft hij tot Palamon gezegd,
‘'k En hebbe wis geen lange preek van doen,
Om u te doen berusten in dien zoen.
Kom hier en neem uw dame bij der hand.’
En tusschen hem en haar werd daar de band
Die matrimonie heet of anders echt
Door de baronnen en den raad gelegd.
En zoo, bij groote vreugde en melodië
Huwde daar Palamon zijn Emelië.
En God, die heel dees wijde wereld wrocht,
Geef hem zijn liefde die zoo duur ze kocht.
Want nu is Palamon zijn heil bereid,
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Nu leeft hij blijde in weeldë en jolijt.
2245 En Emelië die bemint hem teeder,
En even hoveschlijk dient hij haar weder,
Dat tusschen hen nooit woord en werd gezeid
Van jaloezie of andre oneenigheid.
Zoo eindigt Emelië en Palamoen.
2250 En moge God dit braaf gezelschap hoên.
Amen!

Hier eindigt de vertelling van den ridder.
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De Van Beemsters
Geschiedenis eener Familie
Door Gerard van Eckeren.
IX.
Op Oudejaarsavond was de kerk zóó vol geweest als niet in jaren. Mevrouw
Witteveen, die wat laat kwam, vond haar plaats reeds bezet en moest zich met een
taboeret heel achter in het ruim bij 't stovenhok vergenoegen, tot groote bevrediging
van de Meiendalletjes, die 't ‘malle mensch’ zulk een tegenvallertje best gunden.
Ds. van Beemster sprak uit Prediker:
‘IJdelheid der ijdelheden, het is al ijdelheid. Wat voordeel heeft de mensch van al
zijnen arbeid dien hij arbeidt onder de zon? Het eene geslacht gaat en het andere
komt, maar de aarde staat in eeuwigheid. Ook rijst de zon op en de zon gaat onder
en zij hijgt naar hare plaats waar zij oprees... Alle beken gaan in de zee, nochtans
wordt de zee niet vol... Deze dingen worden zoo moede, dat niemand het zoude
kunnen uitspreken...’
Het was een sombere preek, vonden de menschen die niet uit de streek waren;
maar de boeren van de plaats knikten goedkeurend, want zij kenden het geluid, en
als een wolk kwam drukken op hunne ziel de onafwendbaarheid der uitverkiezing.
Zij, wien de dominee dan al bar was
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tegengevallen in de enkele weken van zijn verblijf te Heidenoord; die hem gewogen
hadden maar veel te licht bevonden, werden door deze oudejaarsavondpreek wêer
aan 't wankelen gebracht, nu de dominee het hun zoo stevig en toch zoo dierbaar zei:
dat de mensch niet meer is dan een stok en een blok, waarin 's Heeren vrijmachtige
genade alleen het leven wekken kan.
Na de kerk waren in de huiskamer der pastorie eenige vrienden samengekomen:
de Meiendalletjes met hun broêr, mevrouw Witteveen, de burgemeestersvrouw en
de onderwijzer van de christelijke school met zijn echtgenoote. In 't warme lamplicht
bij de tafel ontving hen Aleid, die niet meê naar de kerk was gegaan om Pleuntje de
beurt te kunnen geven. Zij droeg een fleurig japonnetje van groene stof met
schotsch-zijden oplegsels. Haar gezicht met de zacht-stralende oogen, de wangen
waarin zich kuiltjes diepten zoodra de mond zich plooide tot een lach, stak verdoken
in de wemeling van goudblond haar, dat van achter met een losse wrong in de schulp
van haar nek rustte. Voor iederen bezoeker had zij een vriendelijk woord, dat haar
stem uitzong boven 't stemmengeroes waarmede zich de kamer dadelijk vulde.
‘Dag juffrouw Meiendal, hoe maakt u 't, sinds we verleden Vrijdag samen door
de sneeuwmodder baggerden? En is dat nu uw broer? Aangenaam kennismaken
meneer. O neen, ik begreep best dat u nog geen tijd had hier te komen. We leven op
een dorp hè? Vrijheid blijheid; daarom vind ik het erg prettig dat u meê is gekomen,
hoor... Dag... Sara. Hoe gaat het?’
't Klonk wat aarzelend, want zij durfde den naam nog niet goed uitspreken, vond
het eigenlijk maar half prettig dat mevrouw Witteveen zóó spoedig al had voorgesteld
‘het stijve gemevrouw’ tusschen hen te laten varen. Mevrouw Witteveen was zooveel
ouder en had, bij al haar vriendelijkheid, iets opdringerigs en gemaniëreerds, dat de
eenvoudige Aleid niet sympathiek was. Toch dacht zij te zacht en vriendelijk over
alle menschen om zich daarvan ten volle rekenschap te geven; ook kon er soms
plotseling een lichte
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droefheid troebelen in 't oog der bewoonster van Heizicht, waarachter zij een dieper
smart vermoedde dan uit dien blik, die meest ook dadelijk weêr verlevendigde, te
lezen viel.
‘Wel, wel mevrouw, dat ziet er keurig uit; patent, patent; de ouwe trouwe gewoonte
van 't ouderlijk huis zeker? Ja, ja, nu, een waardig dochter die de goede tradities van
haar geslacht in eere houdt...’
Meester Jansen van de Christelijke School boog al handenwrijvend zijn lang-stijve
lichaam in de zwarte jas over de tafel met den schotel appelflappen, door Grietje,
Leids nieuwe keukenmeisje, gebakken; snoof den geur in.
‘Jan houdt zooveel van die beignets, mevrouw’, verklaarde juffrouw Jansen
stroefjes, na haar man met de oogen een voor hem slechts verstaanbaar teeken gegeven
te hebben. Tusschen haar en de domineesvrouw wilde 't niet recht boteren. Juffrouw
Jansen had gedurende Ds. Kalkmeiers verblijf in Heidenoord zich daar steeds de
eerste vrouwelijke autoriteit in godsdienstzaken gevoeld; zooals haar man het hoofd
was van de éénige - de Christelijke - school, was zij het van den meisjeskrans, van
breiklasse en zondagschool. En ofschoon Aleid, die, domineesvrouw, nu de eerste
rechten kreeg, voorloopig zeer bescheiden op den achtergrond was gebleven, zich
met de voorbereidselen voor Kerstmis geheel onderwerpend aan 't oordeel en de
leiding van de onderwijzersvrouw, zoo had deze van den aanvang af toch een
onbewuste antipathie gekoesterd tegen Aleid, als voorvoelde zij instinctmatig dat
deze vroeg of laat aan haar rijk een eind zou maken. - Juffrouw Jansen was een groote
schrale vrouw met een lang gezicht, waaruit koude blauwe oogen critisch rondzagen.
Haar kleine mond met de dunne, bloedlooze lippen leek nog kleiner wijl zij hem als
in voortdurenden verbeten wrevel naar binnen placht te zuigen, wat pieperende
geluidjes veroorzaakte. Zij was chronisch in een lichte koorts van ergernis om haar
man, die het nooit naar haar zin maakte en wien zij, als zij op bezoek zaten en ze
hem haar opmerkingen niet luid-op kon doen verstaan, voortdurend
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stille signalen zat te geven met haar oogen: nu eens, dat hij zijn kop thee moest leêg
drinken, dan weêr, dat hij op de panden van zijn jas zat, straks, dat hij zich te veel
met andere vrouwen onderhield of in haar oog ongepaste grappen maakte.
Toen Ds. van Beemster de kamer was binnengekomen schikte men een kring om
den haard.
‘Da's nog eens ouderwetsch gezellig’, waardeerde de meester. ‘Tsja, 't is wel een
voorrecht om als predikant getrouwd te zijn. Niet dat ik 't géén voorrecht voor 'n
Christen-onderwijzer achten zou! Dat zij verre, dat zij verre, ha, ha!’ lachte hij, toen
zijn vrouw hem van de andere zij uit den kring een harer welsprekende blikken
toewierp.
‘Wat zal 't zijn, broeder Jansen, een pijp of een sigaar?’ - Ds. van Beemster kwam
met beide voor hem staan. De heer Jansen krabde zich achter 't oor, waarover een
van zijn al grauwe lokken piekte; zocht als onwillekeurig weêr even den blik zijner
eegâ.
‘Nou dominee... als ik 't voor 't kiezen heb, dan een pijp... op oudejaarsavond een
pijp... dat hoort er zoo bij... Thuis wil mijn betere helft nooit dat ik pijpen rook omdat
die stinken, zegt ze. Nou, ieder zijn meug, zooals de boer zei toen zijn knecht in de
mest viel. Ha, ha!’
Aleid vertelde aan de burgemeestersvrouw en de Meiendalletjes eenige
guitenstreken van de kinderen. - ‘O, 't zijn toch zulke schatten,’ sprak ze verteederd.
‘In onze vorige gemeente was een locaalspoortje. Toen Johannesje drie jaar was reed
het meisje hem daar wel eens heen in zijn wagentje, en 't kind was dol op de spoor,
die hij “de tuut” noemde, naar 't fluitje. Met de tuut ging altijd alles weg: oma, als
ze bij ons gelogeerd had, de ooms en tantes en de collega's van mijn man. Eens had
hij pijn, en toen het over was kwam hij triomfant naar moes toe met de mededeeling:
Mamma, pijn in tuut...’
‘Ach hoe lief, wat honnig’, zuchtte de burgemeestersvrouw, die zelf geen kinderen
had. De appelflap, zoo juist op haar schoteltje genomen, verwaasde voor haar blik.
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‘'t Ben anders rakkers dikwijls, als ze ouder worden,’ meende de meester te moeten
opmerken, die er ondervinding van had.
‘Wat was ons kerstfeest toch alleraardigst ditmaal, dominee. Werkelijk, ik geloof
dat u er dadelijk alle harten meê gewonnen hebt hier in 't dorp, tenminste die van de
moeders en de kinderen.’ - Mevrouw Witteveen wendde zich tot hem met dat zekere
behaagziek lachje, dat haar eigen was en waarover de Meiendalletjes weêr dadelijk
begonnen te fluisteren.
‘Aan wie de eer mevrouw?’ antwoordde Arnout, een trekje doende aan de pijp
waarmede hij meester gezelschap hield. ‘Aan mij zeker niet, doch aan u en de andere
goede geesten die den boom hebben opgetuigd.’
‘O dominee, daaraan heeft uw vrouw heusch het meest gedaan...’
‘Van kerstmis gesproken! 'k Mag u raden, dominee, geef nooit een sciopticon in
de kerk!’
Meester Jansen zweeg en ompufte zich van een grijze wolk.
‘Hé, waarom niet meester?’ vroeg Aleid. ‘In Heveldingen hebben we er
verscheidene malen een gehad en de kinderen genoten er altijd dol van. Natuurlijk
hadden wij er een met bijbelsche tafereelen en werd er mooi bij verteld en gezongen...’
De meester blies een tweede rookwolk de eerste achterna. Toen sprak hij
nadrukkelijk: ‘Mevrouw en dominee, als ik u raden mag, geef nóoit een sciopticon
hier in de kerk...’
‘U spreekt in raadselen, meester,’ vond de burgemeestersvrouw, zich haar bont
weêr omslaande om te vertrekken.
‘Het orakel van Delphi, zich hullend in wolken,’ grapte de broêr der meisjes
Meiendal.
‘Ja, kunt u zich niet nader verklaren, meneer Jansen?’ vroeg nu ook Ds. van
Beemster, met zijn kuchje.
De meester grijnsde zijn nog gave, gele tanden bloot. Hij wilde de spanning niet
te gauw verbreken, voelde zich behaaglijk gekitteld in 't brandpunt der algemeene
belang-
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stelling. Daarom zeide hij, als aanspitsend daarmêe de geheimzinnigheid van 't geval:
‘Een sciopticon... voert naar Róme...’
‘Naar Rome?’ keerde zich Aleid verwonderd tot hem.
‘Wat zegt u nóu: naar Rome?’ vroeg ook Evert Meiendal verbaasd.
Mevrouw Witteveen, die als ingewijde in de Heidenoordsche toestanden, wist wat
er komen zou, zat glimlachend te staren naar haar beringde vingers op haar knie,
waarop zij het licht der lamp liet vallen, zoodat een diamantje een felle straal schoot
in de richting der Meiendalletjes, die zich ergerden over haar wereldschgezindheid.
Iemand als mevrouw Witteveen, die een pension hield en soms moeite had om haar
leveranciers te betalen, droeg toch geen ringen met steentjes er in, was hun oordeel,
- tenzij je niet veel bizonders was.
‘Kom man, vertel het nou maar...’ maakte de onderwijzersvrouw aan 't lange dralen
een einde. Ze had het verhaal al zóó dikwijls gehoord, dat 't haar knapjes verveelde.
Die Jan blies altijd een kikvorsch op tot een olifant.
‘Ja, naar Róme’, bevestigde eindelijk de heer Jansen, die - nu juist Aleid met den
schotel appelflappen voor hem kwam staan - daarin een welkom hulpmiddel vond
om den bevelend-dringenden blik van zijn vrouw nog even te weêrstaan. - ‘Zou ik
me nog aan zoo'n dingsigheidje wagen, mevrouw; nou, nog éentje dan, een laatste,
want ze zijn patent. Alle eer, mevrouw, alle eer; ze smelten weg op je tong, als
klinkklare boter.... Ja, ik zei dan, en u zult zien dat ik niet overdrijf, dat een sciopticon
in de kerk naar Rome voert, rechtstreeks naar Rome; tenminste... in 't oog van de
boeren hier uit de streek...’
De jonge procuratiehouder liet een ‘Ah!’ slippen. Hij begon te vermoeden; kende
ook al wel zoowat dat boerenvolk. In Edershuizen bij Wallaert Verhoeve hadden ze
er genoeg meê te stellen!
‘Om kort te gaan’, sprak nu meester Jansen, die 't onder de blikken van zijn vrouw
te benauwd kreeg. ‘Ds. Kalkmeier heeft óók eens een sciopticon met kerstmis willen
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geven. De kerkvoogdij heeft het vierkant verboden, met alleen de stem van
burgemeester vóor. En wilt u weten op welken grond? Boer Wilkens van het Ermerink
- u kent hem al wel dominee: zoo'n oude stiefkop met dat witte haar, - boer Wilkens
kwam het hem, da's dan Ds. Kalkmeier, eens netjes zeggen. Dominee, zoo sprak hij:
Onze vaderen hebben 80 jaar lang gestreden, om de beelden uit de kerk weg te krijgen,
en jij wil ze d'r weêr in brengen. Dâ zel niet 'beuren doomnie... Zoo sprak hij. En 't
is ook niet 'beurd.’
‘Tsjonge, tsjonge, 't is kras,’ schudde Ds. van Beemster het hoofd. ‘En daartegen
helpt al je preêken niets, geen sikkepit.’
‘Ik vind die boeren met al hun vroomheid nog erg bekrompen,’ meende Suze
Meiendal, snuivend door haar kleinen wipneus met de bleek-verglaasde vleugeltjes.
Het burgemeestersvrouwtje, dat een oogenblik intiem naast Saar Witteveen geschoven
was en, de beringde vingers van haar lieve vriendin in haar geganteerd handje, haar
vlug in een fluisterafspraakje had ingesponnen, stond nu op, na een quasi-verschrikten
blik op de klok. - ‘Hemeltje! is 't al zóó laat. Jan zal niet begrijpen waar ik blijf. 'k
Had beloofd maar heel eventjes. Ja, dat komt er van als men gezellig zit. Dag
mevrouw, dag dominee, mag ik u maar vast een heel, heel gelukkig jaar wenschen!
En meester... en de juffrouw... Suze... Emma... meneer Meiendal... veel geluk vast
in 't nieuwe jaar... Tot morgen.’
Zij wikkelde zich omzichtig in het kostbaar bont, uit Parijs, - bespottelijk, vonden
de meisjes Meiendal, zoo'n bont in een plaats als Heidenoord. Toen zij vertrokken
was vraagde Suze dadelijk zachtjes aan Aleid, hoe de burgemeestersche haar beviel.
‘Ik ken haar nog zoo weinig’, ontweek Aleid, die niet hield van praten over anderen.
‘Ik vind dat iedereen in 't dorp ons vriendelijk heeft ontvangen; daar zijn we heel
dankbaar voor, juffrouw Meiendal. Mag 'k u nog eens inschenken?’

Onze Eeuw. Jaargang 16

203
‘Heel graag mevrouw... Ach weet u, ik wil niets kwaads van mevrouw de Vries
zeggen. Ze is tegen ons ook altijd vriendelijk, niet Em? Maar... weet u... ze is zoo
weinig geestelijk. Dat merk je genoeg als je wat met haar dóorpraat. Ze doet nu wel
zoo'n beetje meê, komt in de kerk, naait op de krans, maar 't is toch een feit dat in
Amsterdam, waar ze vroeger woonde...’
...‘Dat ze zich daar iederen winter geregeld ziek danste...’ vulde Emma fluisterend
aan, met een blik naar mevrouw Witteveen, of die 't niet hoorde. Maar deze had den
jongen predikant terzijde genomen, in een hoek van 't vertrek.
‘Dominee, mag 'k u eens wat bekennen?’ - Zij lachte haar witten tandenlach en
zag hem aan met een blik waarin 't behaagzieke dadelijk vluchtte voor een vage,
troebele onrustigheid. - ‘Mag 'k u eens wat bekennen dominee? Maar u moet me niet
uitlachen; belooft u me?’
Hij kuchte zich over zijn lichte verlegenheid heen, streek zijn vingers door zijn
blonden baard. ‘Natuurlijk moogt u, mevrouw; en u uitlachen? 'k zou 't waarlijk niet
wagen.’
‘Ja maar dominee, 't is zoo gek; ik zeg altijd gekke dingen, dat weet u wel.’
Weêr die coquette opslag van de blanke oogschelpen, als met iets van een kinderlijk
vergeving-vragen nu, dat hem in deze niet meer jonge vrouw plotseling sterk hinderde,
als een pose.
‘Nu mevrouw, ik ben een en al oor,’ sprak hij wat ongeduldig.
Zij zag hem even schielijk aan, als verwonderd over zijn bijkans strengen toon,
die hem al berouwde. - ‘Dominee, u spraakt straks van goede geesten die den
kerstboom hadden opgetuigd. Maar zeg u mij eens eerlijk en heel ernstig: gelóoft u
aan geesten?...’
Hij antwoordde niet dadelijk, ging voort met zijn baard te streelen, als een houding
zoekende. - ‘Dat is me zoo'n vraag...’ lachte hij. ‘Hoe komt u daar zoo aan?’
Zij schudde het hoofd. - ‘U ontwijkt de vraag,
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dominee, door er mij een te stellen. Toch wil ik u wel antwoorden. Weet u... straks
in de kerk, onder de preek... toen... toen kreeg ik opeens het gevoel dat er geesten
zijn om ons heen... in de lucht... want toen... o dominee, 't was zoo griezelig...’
De kleine vrouw rilde; haar beringde vingers drukte zij tegen den zwart-zijden,
wat te sterk gebombeerden boezem van haar japon. Haar oogen staarden als ontsteld
naar 't gezelschap in 't licht om den haard.
‘Onder de preek? Ik begrijp niet...’ aarzelde hij.
Zij schudde het hoofd, als van zich afschuddende een angst, een obsessie.
‘'t Was ook dwaasheid’, sprak zij flink. ‘'k Zal u zeggen, dominee, wat het was.
Toen u preekte, moest ik telkens denken aan Ds. Rekker, u weet wel, den predikant
die hier gestaan heeft vóor Ds. Kalkmeier kwam. 'k Heb den man nooit gezien, alleen
gehoord de verhalen die... En nu was het vreemde, dat onder uw preek ik telkens het
gevoel kreeg dat Ds. Rekker... de geest van dien man... om mij heen zweefde... Ik
probeerde dan aan wat anders te denken, de preek te volgen, en dat lukte ook wel...
tot opeens weêr, als door een woord dat u sprak... het er weêr wàs... Een oogenblik
had ik bijna 't gevoel of die geest zijn hand op mij legde. 'k Had wel willen gillen!
Maar toen was 't ook weg en is niet meer terug gekomen. Vreemd hè dominee. U
vindt me zeker wel erg kinderachtig?...’
Hij antwoordde niet dadelijk. Ook hem was 't wonderlijk te moede geworden bij
't verhaal van mevrouw Witteveen. Hij had die preek gemaakt op een avond dat zijn
geest met den dooden man was vervuld; was 't dan mogelijk dat er iets van dien geest
in zijn woorden van dezen avond was overgegaan? De wetenschap zou 't verband
tusschen Ds. Rekker en zijn oudejaarsavondpreek ongetwijfeld ontkennen; maar de
wijsheid der menschen is dwaasheid bij God. Wat vermaten zij, kleine menschen,
zich de verborgen machten en krachten in 't heelal te willen peilen.
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Maar mevrouw Witteveen sprak door. - ‘Weet u, dominee, ik heb voor verleden jaar
een dame in mijn huis gehad, die aan spiritisme deed. Er waren ook anderen die er
wel voor voelden: de vorige doktersvrouw en de zoon van een dame op Veldhoef.
We kwamen wel samen en hielden... o, ú zult het heel slecht vinden natuurlijk... we
hielden scéances, probeerden tafeldans en zoo; maar omdat geen van allen eigenlijk
een recht medium was hebben wij nooit veel resultaten bereikt. Toch heb ik sindsdien
wel eens het gevoel gehad, of ik toch wel iets van een medium in mij heb... en sedert
vanavond heb ik het heel sterk... O dominee, ik vind het akelig! ik ben geen vrouw
voor die dingen, den donkeren achtergrond van 't leven; 'k griezel er voor...’
De kleine vrouw krampte de vingers samen en zag hem aan met oogen waarin
schuwe bangheid flakkerde.
‘En dan die verhalen, die de menschen hier je soms doen, van spoken en heksen.
De hei maakt je zoo, geloof ik, en die sombere dennebosschen... 'k Vind Heidenoord...
soms... een akelige plaats... 'k Zou wel weg willen... 's Zomers, dan zijn er veel
menschen in mijn huis, maar tegen 't najaar, dan wordt het stil... dan...’
Ze lachte eensklaps schel op, zoodat het gezelschap opmerkzaam werd.
‘Is er wat grappigs, mevrouw. Mogen wij 't niet hooren?’ vroeg Suze Meiendal
nieuwsgierig. Juffrouw Jansen was opgestaan, met een waarschuwenden blik naar
haar man, die met den jongen Meiendal over de Edershuizensche
landbouwtentoonstelling van het afgeloopen najaar sprak.
‘Nee, nee, meneer, mijn oordeel is en blijft, dat de winkelstand de dupe is geworden
van de slechte organisatie van het Comité. 'k Ken er verscheidenen die de volle
waarborgsom hebben moeten storten, terwijl den armen drommels was voorgespiegeld
dat hun teekenen voor deelname aan 't waarborgkapitaal maar voor de leus was. 't Is
een oplichterij geweest op groote schaal, voilà mon opinion.’
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De jeugdige procuratiehouder had zich opgewonden, verfrommelde zijn zakdoek
tusschen de vingers.
‘Ho ho! U is voor geen kleintje vervaard, jongmensch; wat 'n dikke woorden!
Oplichterij. Is baron Teulinx een oplichter? Is Jhr. den Teck een oplichter? 'k Hóor
't u zeggen!...’
‘Pardon, u hoort 't mij niet zeggen, meester. Die u daar noemt zijn respectabele
menschen, die in 't Comité dan ook niet thuis hoorden, maar...’
‘O zoo, o zoo... die dus dan toch niet. Nu, daar woû ik u hebben; dan zijn we 't
toch in zoover eens’, suste de meester. Hij was een vredelievend man, die met wat
goed gemeende waardeeringszinnetjes de tentoonstelling geprezen had. Op een
middagje was hij er heen geweest met zijn vrouw en had veel genoten, vooral bij de
kippen, want hij was een groot kippenliefhebber. Hij was dan ook oprecht geschrokken
toen die jeugdige vriend zijn waardeering ‘voor wat de menschelijke geest ook hier
weêr gewrocht had’ - ja, zóó had hij het uitgedrukt, want hij had daarbij gedacht aan
die ideale broedmachien, waar immers ook zijn Bertha van gezegd had, dat 't een
wonder was, hoe de menschen 't voor elkaâr prakkizeerden - toen die jonge
couponknipper zijn bewondering ‘opgeschroefd enthousiasme’ had genoemd,
waarmede de couranten het oordeel van de menschen vervalschten. Hoho hoho! je
moest maar durven. Enfin, de jeugd die hield van sterke termen.
‘Ja vrouw, ik kom, ik kom. Mevrouw, uw dienaar. Uw appelflappen - noemt u die
dingsigheidjes zoo niet? - die waren... waren... eenvoudig tadelloos, zooals onze
Duitsche naburen zeggen; 'k houd mij aanbevolen voor een volgend jaar. Ha, ha! Maar alle gekheid op een stokje, mevrouw; ik wensch u van heeler harte een zalig
uiteinde en Gods besten zegen met het nieuwe. Dominee, Gods besten zegen.
Mevrouw Witteveen, dames, en u meneer, sans rancune hoor, Gods besten zegen...’
De man schoof de kamer uit, lang en met wat stijve beenen achter zijn vrouw aan,
die voor in haar mond het
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standje beknauwde dat ze met moeite binnen hield zoolang ze in 't gezelschap was.
De grijze sukkelaar keek nog een paar maal om en lachte vriendelijk.
Ook de meisjes Meiendal vertrokken nu met haar broêr. Mevrouw Witteveen zou
zich bij hen aansluiten. Ds. van Beemster had nog juist de gelegenheid kunnen vinden
om haar te manen: ‘Mevrouw, er is meer in hemel en op aarde dan wij, kleine
menschen, vermoeden. Onze Heer Jezus wierp booze geesten uit en Paulus spreekt
in den brief aan de Efeziërs van de geestelijke boosheden in de lucht. Maar juist onze
Heiland heeft ons geleerd, hoe eenvoudig wij tegenover die dingen staan kunnen als
wij 't doen in de kracht en de verzekerdheid van de nabijheid Gods. Ga weg van mij,
Satan! Jezus zag in die geesten niets geheimzinnigs of vreeswekkends - Hij lééfde
in de wereld van het bovenzinnelijke, en alleen het kwade haatte en bestrafte Hij in
zijn rustige kracht...’
Zij gaf hem de hand. ‘Ik dank u, dominee; ik begrijp u èn 'k durf nu straks ook
thuis te komen, alleen in mijn donkere kamer. Wil u wel gelooven dat ik... heusch
een beetje bang was?’
Hij glimlachte, terwijl zij zich weêr bij het gezelschap aansloten, dat afscheid nam.

X.
Ze hadden de baronnetjes uit ‘de zaal’ gehaald en voor den open haard van de
huiskamer geschoven. Het andere vertrek - hoe veel zij er zich in romantische buien
ook van hadden voorgesteld - bleek meer en meer hun niet de huiselijke gezelligheid
te kunnen geven die zij zochten, was te groot en hinderde hen bovendien nog steeds
door het rose poddingkleurig behang, waarmeê de kerkvoogdij hen in boersche
hartelijkheid had willen verrassen. Eén voor éen waren allerlei kleine en grootere
kostbaarheden, die zij eerst in de zaal hadden geplaatst, verhuisd naar de woonkamer.
't Kon gebeuren, dat dominee thuis kwam voor de koffie en zijn oog dadelijk viel op
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een stoeltje in een hoek of een lijstje aan den wand dat hij er dien morgen nog niet
had opgemerkt. ‘Hé vrouw, heb je grootvader Beemster nu hier gehangen?’ vroeg
hij dan, slechts licht verwonderd, daar hij 't antwoord al wist.
‘Ja mannie, ben je boos? Dan verhangen we 't maar weêr; maar 'k vond het zoo'n
snoezig lijstje, en dan... 't is zoo'n lieve ouwe man met zijn grijze krullen.’
Hij lachte en omhelsde haar, kuste haar op de lachende oogen of de blond-guitige
kurketrekkertjes opzij van haar blozend gezicht - en de zaak bleef als zij was.
‘Als de kinderen maar eenmaal wat grooter zijn en wij een ‘gezin’ hebben, dan
nemen wij de zaal weêr in gebruik, dan kunnen we hem ‘vullen’ - troostten zij zich
heen over hun onttakelde illuzie. En zij genoten de knusse gezelligheid van hun
haardje in de huiskamer, die in haar omslotenheid van donker-roode overgordijnen,
het vroolijk geel-bruin, zij het ouderwetsch behang met de groote bloemkorven die
aan omgekeerde vrouwenhoeden denken deden uit den empiretijd; het orgel in den
hoek bij 't raam met over de gele toetsen de roodflanellen lap waarop zus Marie met
goud filigraan in knaphandig gothisch het: G o d i s m i j n l i e d geborduurd had,
- het wat lomp maar zoo vertrouwd buffet eindelijk, uit het ouderlijk huis te Haarlem,
en het oude kastje met de groene gordijntjes waarin Leida's meisjesboeken stonden:
de Spyri's en de Pressensé's, de Wetherells en die lieve, lieve Dickens - gansch die
wereld van bekende stemmen en gebaren daar nu sluimerend tot de jong-frissche
belangstelling van haar eigen meisjes dat alles wekken zou en brengen tot nieuw
leven.
Nu, dezen oudejaarsavond, had Aleid de kast geopend en streelden haar oogen de
verschoten kleuren van de vele bandjes, waarop werkdoosjes en kluwens wol en sajet
wat rommelig dooreen lagen. Herinneringen, als vaag-zoete, half vergeten geuren,
zweemden haar aan, nu zij stond voor die kast; 't was of het gouden poeier van
verledene middagen in 't rood omwingerd prieel der Wamerongsche pastorie - haar
zalige meisjestijd - nog
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om die boeken hing als een waas; en hare handen grepen achter zich naar Nout om
hem naar zich toe te halen, te doen deelen in haar innige gevoelens van dien stond.
- ‘Aus der Jugendzeit... aus der Jugendzeit...’ kweelde zij zachtjes, half murmelend,
half zingend, terwijl zijn vingers grepen naar Strauss' ‘Kerkklokstonen’, het boek
dat zij, sinds ze het een Sylvesteravond te Heveldingen waren begonnen, als hun
geregelde oudejaarsavondlectuur bestemd hielden.
Maar zij werd treurig, moest eensklaps denken aan haar vader, die zoo eenzaam
zat in zijn stille gemeente sinds moedertje gestorven was, Karel predikant geworden
en de tweelingen voor een jaar in een groot Zwitsersch huishouden waren opgenomen.
Alleen Greta was nog thuis en hield hem gezelschap, arme Greet ook, wier
huwelijkskansen nu zoo goed als weg waren, sinds Willem, haar verloofde, zijn
predikantsstudie had moeten staken. Ook zijn boekhouderspostje was hij nu kwijt
en zijn toch al niet groote energie geheel gebroken - zoo had Greet haar in een van
haar moedelooze brieven geschreven. - Greet dacht er nu over diacones te worden,
net als Swaas, maar zij wilde vader niet verlaten vóór de tweelingen terug waren...
Zij zett'en zich weêr bij den haard, die kwijnde. Arnout stapelde er nieuw hout
bovenop: drie rulle rakkers van beukenblokken naast elkaâr, die den ganschen
haardmuil vulden. Een houtvuur stoken was een heele kunst, placht Ds. van Beemster
te zeggen. Hij had die kunst van zijn vader geleerd en die weêr van zijn vader, den
kweeker te Heemskerk. Grootvader Beemster was in de streek beroemd geweest om
zijn vuren, volgens tante Nella uit Zutfen, maar tante Nella hield nogal van
overdrijven. Toch zag Arnout, als hij aan grootvader Beemster dacht, hem meestal
als een ouden patriarch gebogen voor de ouderwetsche schouw der groote
boerenkamer; ‘een oud-testamentische figuur’ had oom Willem hem genoemd, op
't familiefeestje, den dag van zijn kerkelijk voorbereidend, en vaders laatsten
verjaardag, nu bijna acht jaar geleden...
In de baronnetjes zaten zij te staren naar de vuur-
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tongen die lui de reuzeblokken te omsluipen gingen, als zoekend naar een aantastbare
plek in de houtverschansing. Tegen een losgespleten schilfer kroop een vlammetje
op, langs 't grauwe blok dadelijk bros-knapperend een garneersel zoomend van goud
gloeiend vuur, één oogenblik; dan krulde de schilfer zwartig om, met grijzige randen.
Maar nieuwe vlammen doken op uit de haarddonkerte; uit nauw zichtbare spleten
schoten zij op 't onverwachtst te voorschijn, waaierden zich uit en krompen weêr,
stengelden slank op als vuurbloemen met grilligen kelkbloei. Maar nog hielden de
rakkers stand, de ruige sinjeurs in hun barsche geslotenheid, de blanke blokken
spierig-vast, nog herinnerend aan de trotsche stammen waaruit zij gehouwen. Een
onheilspellend loeien kropte achter in de donkere haarddiepte; een droog geknetter
als een salvo brak uit; vonken sprongen verdwaasd, als roodgouden kralen. En
plotseling omgreep een der vlammen als met zich rekkende gretige klauwevingers
een jaap van een blok in de scherpe zij; de kolos brieste sissende tegen. Maar reeds
vrat de vlam als een nijdige gulzigaard aan 't stugge houtvleesch, dat zwartig besloeg.
't Werd nu in den haard als een reusachtige stadsbrand waaraan geen blusschen meer
viel. Muren stortten in, trotsche balken verkoolden, vermelaatschten tot afzichtelijke
grijze afknaagsels, die met een zucht ineen zonken. Toen, langzaam aan, veranderde
het schouwspel; werd de haard een grot van wondere schoonheid, als op
zomeravonden de verre kimmen, wanneer de zon rood-bloedende is ondergegaan en
de wolken zich koperig doorgloeid verstapelen tot den rijk-vlammenden luister van
een eindelooze reeks doorlichte hallen, in perspectief na perspectief, toover-ijl en
sprookjes-onwerkelijk, een nieuw geboren wereld van glans... Zoo werd de haard;
en in de zacht knappende stilte van de veiligend omsloten avondkamer zaten Ds. van
Beemster en zijn jonge vrouw, de armen om elkaârs schouders, en zagen 't schouwspel
aan. Gloeiende spiraaltjes beefden als een fijn netwerk van aderen vol edel vuurbloed
in de zwarte en schamele basten van brokken half verteerd
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hout, die, als zij eindelijk openbarsteden, hun kostelijk hart toonden van malsch
gouden vleesch...
‘'k Zou er uren naar kunnen zitten kijken’, had zij even gezegd, en 't was weêr stil
geweest tusschen hen; alleen de tik der pendule op den schoorsteenmantel schreed
plechtig door de laatste uren van het trage jaar.
Maar zij werd onrustig, stond op en ging luisteren om den hoek van de kamerdeur.
- ‘'k Dacht dat ik een van de kinderen hoorde’, zeide zij. ‘Jawel hoor, 't is Johannesje;
- zeker is hij weêr wakker geschrikt in zijn droomen. 'k Moet even naar boven...’
Hij sprong op en volgde haar de oude trap op. Opdat Aleid de kinderen dicht onder
haar bereik zou hebben in 't groote huis hadden zij de kinderslaapkamers ingericht
boven de huiskamer. Het waren twee in elkaâr loopende vertrekken. In 't grootste
sliepen Johannes en Betsje, in 't kamertje ernaast Pleuntje met Sam. Het wiegje van
de kleine Judith stond nog op hun eigen slaapkamer.
Op 't portaal was het donker; het kindermeisje dat na de kerk voor een paar uur
naar huis was gegaan had verzuimd de hanglamp aan te steken; de wilde schrei van
een kind scheurde de holle stilte van 't huis. Zij snelde de kamer binnen; haar vingers
tasteden naar lucifers en onderwijl trachtte haar stem het gillend kind te bedaren.
‘Stil maar jongie... moedertje is bij je hoor!... Heb je dan zoo akelig gedroomd...
er is niets hoor; moeder zal den droom wel gauw ver weg jagen, naar buiten, de hei
op, weg, weg, die stoute droom...’
Zij streek een lucifer af, en haar oogen zochten de lamp die weêr niet op haar
plaats stond. Toen ze hem eindelijk in 't vertrek naastaan, waar Samueltje rustig door
alles heen sliep, op 't kinderlinnenkastje had vinden staan, kletterde het glas tegen
den brander door de bevende haast waarmede zij licht maakte. Een wijde kring van
bleek-geel lampeschijnsel schommelde haar vooruit het violette duister in en de
schrille angst in de oogen van het kind op vaders arm verzachtte dadelijk. Zij zette
de lamp op tafel en nam den jongen van hem over, die zich
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snikkend om haar hals strengelde. Achter 't witte traliehek van 't beddekooitje in den
hoek trachtte slaapdronken Betsje zich met moeite overeind te houden; haar bloote
beentjes onder 't krijtig-witte nachtponnetje tolden duizelig over de opgewoelde
dekentjes.
‘Mammie, wat is er; is 't al morgen? Worden we al aangekleed?’ kweelde flauw
haar hooge stemmetje. ‘Bettie heb... de pop... tout...’ Zij tuimelde voorover en sliep
alweêr, haar gezichtje begraven in een dekenholletje, haar blonde krullenkopje met
het kort opwippend kattestaartjevoor-den-nacht, aan 't voeteneind van haar bedje,
als een afgevallen pompoen.
Aleid sprak zoete woordjes tot het kind op haar arm, dat zijn smalle muizengezichtje
met het zijdeachtig verstreuvelde haar tegen haar schouder drukte; de moeder voelde
het tengere lijfje in den dunnen hanssop als een week-warm vogellichaampje trillen
onder den druk harer vingers.
Zij was dadelijk begonnen met hem af te leiden, sprak over zijn speelgoed, zijn
blokken en spoor. - ‘En gaan we dan morgen een groote brug bouwen, mijn ventje,
en laten we daar dan de spoor overheen rijden?’
Hij knikte in een langen snik. ‘En maken we dan ook een stal voor 't paard?’
‘Ja, óok een stal.’
‘En een hoogen toren?’ versprongen grillig zijn gedachten.
‘En een toren: zoo'n hoogen, éen die nog grooter is dan broertje; wat zeg je daar
wel van?’
Eensklaps begon het kind luid-schel te praten. - ‘O moesje, 't was zoo grappig.
Een groot donker beest, net een locomotief met levende pooten en die kwam... die
kwam in mijn bedje en die... d i e a t m e t o e n ò p !!’
Hij gilde de laatste woorden uit met een overslaand stemmetje, zoodat Betsje, in
haar slaap gestoord, onrustig zich omwoelde.
‘Wat een zenuwachtig kind hè?’ zei Aleid tot haar man, die bedenkelijk knikte.
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Zij toefden nog geruimen tijd op de slaapkamer, waar alle dingen gedompeld bleven
in 't matte schijnsel van de kleine stille lamp. Uit het kamertje naastaan tikkerde
driftig Pleuntjes wekker de laatste uren van het jaar; af en toe zuchtte Samueltje even
in zijn slaap. De platen aan den wand verdoezelden met vaag-witte omtrekken; de
hooge kan op Pleuntjes waschtafel tusschen de beide vensters leek op den overvulden
krop van een wanstaltigen witten vogel met een brutaal-wijd gapenden snavel in een
schreeuw verstard. Ds. van Beemster, zittend op den rand van de tafel, zag het zoo
plotseling, als hij zijn hoofd een weinig schuin hield; zat hij rechtop dan was 't een
dood gewone lampetkan, en hij ergerde zich over zijn kinderachtigheid, die hem
telkens als onwillekeurig het hoofd weêr in die schuine houding brengen deed, om
dien monstervogel te zien met den gapenden bek. - Hij dwong zich eindelijk aan
andere dingen te denken: aan moeder, nu bij Anton in Meervliet, om hem gezelschap
te houden in zijn eenzaamheid. Hij dacht aan zijn broêr, die een vreemde, eenzelvige
jongen geweest was thuis, door Gerrit en hem vaak geplaagd. Hij had Anton eigenlijk
eerst leeren waardeeren in den tijd na vaders dood, toen hij bij hem gewerkt had voor
zijn proponents. Hij zag weêr zijn broêr - zoo juffertjes-keurig altijd in alles wat hem
betrof - als was 't de eenvoudigste zaak ter wereld neêrzinken achter in de boerenkar
waarmede hij hem van 't station was komen halen. De blik, als een mengeling van
fijnspottende ironie en kinderlijk jolijt, waarmeê Anton van uit zijn plekje in de laagte
tusschen restes spurrie en hooi van zijn verbazing had genoten, was de blik geweest
van een eenzaam man, gewoon de dingen om zich heen met zachten humor te
verwerken en om te zetten voor zichzelf in stille levensvreugd...
Nu was moeder in Meervliet, moeder, die 't op den duur met nicht Aaltje toch niet
vinden kon en 't volgend jaar in Meppel wonen ging, als zus Marie getrouwd was...
Aleid stond op, legde Johannes voorzichtig in zijn bedje. ‘Hij slaapt,’ fluisterde
zij.
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Behoedzaam, op hun teenen, slopen ze de kamer uit...
De ‘Kerkklokstonen’ lagen weêr op de tafel, naast den nu bijkans leêgen schotel met
appelflappen. De lange wijzer der pendule op den schoorsteenmantel, als een zwarte
streep, wees kwart vóór twaalf. Zij hadden de baronnetjes dicht bij elkaâr geschoven,
en haar arm, gesteund op de dikke relief-figuren van 't dagobertstoeltje, omsloot zijn
middel, terwijl haar hoofd zijn schouder zocht.
‘Nog een kwartier Nout, en dan....’
Zij bleven zwijgen en luisterden beiden naar het tikken van de klok; buiten, in de
wijde nachtstilte, klonk reeds een voorbarig schot. Het vuur in den haard kwijnde.
Beiden waren met eigen gedachten vervuld, en toch was 't hun, of ze met de fijne
intuïtie van elkaâr minnenden, hun wederkeerige gedachtenwegen konden volgen.
- Ds. van Beemster dacht aan dien avond van schrik, toen Aleid had bloed
opgegeven... Zou het oude jaar dezen angst met zich meênemen en het nieuwe, het
nog onbekende, de zoo vurig van God afgebeden volkomene genezing brengen... Al
wat gij bidden zult in mijnen naam dat zal u gegeven worden... O, er was veel te
bidden, zooals er veel te danken was. - Zijn kinderen... Wat zou de toekomst voor
hen zijn? Hoe zouden zich hun verschillende karakters ontwikkelen? Hoe zou het
harde leven handelen met een levendig, gevoelig kind als Johannes? Zwaar voelde
hij zijn vaderlijke verantwoordelijkheid jegens dit kind, dat hij leiden moest en
toerusten voor den strijd die hem wachtte.
Zou voor Samuël het leven gemakkelijker zijn? Hij zou wel genade vinden in de
oogen der menschen, de blonde krullenbol, die met de oogen van zijn moeder de
wereld inkeek.
‘Genade in de oogen der menschen...’ Hij dacht aan de vele twist en tweedracht
in de wereld, waar de zucht tot zelfbehoud, de strijd om het bestaan, de menschen
die als broeders te leven hadden naar het goddelijk gebod opzweepte tot een
hartstochtelijken, razend-fellen kamp
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van man tegen man, een kamp op leven en dood. Als hij dáár aan dacht, en aan zijn
kinderen, dan prangde de bede hem dat zijne kinderen, ja, genade vinden mochten
in de oogen der menschen, maar bovenal dat zij genade vinden mochten in de oogen
van God... ‘Die God verlaat heeft smart op smart te vreezen.’ ‘Al ging ik, met God,
ook door een dal der schaduwen des doods, Zijn stok en Zijn staf ondersteunen en
behoeden mij...’
Zij greep zijn hand; haar oogen, van zijn schouder, zagen hem aan; in 't diepe
blauw was 't of twee sterren blonken. ‘Je denkt... aan de kinderen,’ zeide zij zacht.
‘En aan jou...’ sprak hij teeder, haar kussend op de blonde nekwrong.
Gelukkig - sloot zij even de oogen. Dan, ze weêr openend en hem vol aanziend:
‘We moeten ook aan de gemeente denken, Nout... onze NIEUWE gemeente...’
Hij knikte. ‘Ja, er zal veel te werken zijn... in Gods kracht. Willen we...’
Zij begreep hem en zonk naast hem neêr op de knieën. De pendule, op den
schoorsteenmantel, sloeg haar twaalf dieptonige slaagjes.
Buiten, in de verte, ploften doffe schoten...

XI.
De eerste maanden van het nieuwe jaar waren guur, vol hagel en sneeuw en snijdende,
doordringende winden, die van ver over de hei uit zee opkwamen, het witte stuifzand
uit deze streek in barre kolken opjoegen en voortdreven, zoodat de nauwe straatjes
van het dorp, de sloppen en schrobgeultjes voortdurend lagen ondergestoven en het
fijne poeier zelfs drong door de reten van deuren en vensters. Er waren veel zieken
in de gemeente, en herhaaldelijk bewoog zich tegen de grauwe lucht op de wintersche
wegen een boerekar met den stoet van zwarte geburen, bewijzend een der hunnen
de laatste eer. Aan de graven van hen die in hun leven bijkans onbekenden voor
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hem waren gebleven, sprak Ds. van Beemster over de kortstondigheid des levens en
de zalige hoop der opstanding; hij troostte de achterblijvenden, en het scheen hem
soms, of eerst het leed hem toegang gaf tot het hart der leden zijner nieuwe gemeente.
Want de Heidenoordsche boeren waren van nature een stug volk, en bij menig
sterfbed was hij de sprakelooze getuige van een pijnlijke worsteling, zag hij
doodsangst fladderen in de oogen, als wild bewogen fakkels in den nacht; monden
die gansch een leven stroef schenen gesloten gebleven, bij vreugde en rouw, ook in
deze laatste oogenblikken krampend zich samenschroeven als een doodkistdeksel
over 't graf van een zielsgeheim, dat hij, Ds. van Beemster, niet te doorgronden
vermocht. Hoeveel van deze zielen, die den dood ingingen met saâm gebalde vuisten
of onrustig grijpende vingers, als trachtten zij er in vast te klemmen, meê te grijpen
ook een enkle aardkluit van 't onvruchtbaar land waarop zij geleefd en gewerkt
hadden, zouden door den eeuwigen Rechter en barmhartigen God behouden worden
als door vuur? - Er waren heerlijke troostteksten, teksten van bemoediging voor deze
geslingerde harten, en als Ds. van Beemster van zulk een sterfbed huiswaarts keerde
over de dorre hei, woelde vaak in hem een stille wroeging, een knagende spijt, dat
hij zoo veel tot verlichting dier zielen had kunnen zeggen... wat hij òngezegd gelaten
had.
In het voorjaar - toen de winden zoeler spoelden en in de teêr blauwe luchten de
witte wolkjes dreven, aan etherische schelpen gelijk, die zoetjes openbraken als
kindermondjes en ijle lentereuken vlieten lieten op de aarde, had hij zich in zijn
nieuwe gemeente wat ingewerkt, zijn ziel gestemd in het diapason van deze
eigen-geaarde bevolking, die hem tot zich geroepen had en wier vertrouwen hij niet
wilde beschamen.
Had hij in zijn eerste gemeente steeds moeite gehad het gesprek te brengen op de
dingen van het koninkrijk Gods; waren de Heveldingers maar al te bereid om, deed
hij huisbezoek, den dominee in pronkèrige zelfgenoegzaam-
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heid hun voorspoed te toonen of op verongelijkten toon onzen lieven Heer te dagen
voor den rechterstoel van hun klein-aardsche verlangens en behoeften, - die van
Heidenoord pronkten niet en klaagden niet, tenzij dan dat zij klaagden over de
ongewisheid der verzekerdheid des heils in Christus, de klacht die zich uitzuchtte in
het: ‘och dominee, mocht ik het toch gegrepen hebben...’
In de stille winteravonden, op zijn studeerkamer, waar Aleid vaak bij hem zat met
haar naai- en verstelwerk - - de twee oudsten sleten al zoo veel - had hij een boek
bestudeerd over d e n i n v l o e d v a n o m g e v i n g e n m a a t s c h a p p e l i j k e
o m s t a n d i g h e d e n o p d e o n t w i k k e l i n g d e s g e l o o f s l e v e n s . - Het
boek, door een wijsgeerig geschoold theoloog geschreven, had hem zeer geboeid,
en 't was hem nooit zoo helder geweest als thans, na deze lectuur, wáárom hij op de
vette klei van Heveldingen als zijn ergsten vijand een gemoedelijke onverschilligheid
te overwinnen had gehad en waarom hier, op dezen schralen zandgrond, de strijd
moest worden gestreden tegen wat als de druk van een noodlot de zielen hield
beklemd. Dit spook, dat in de schemerige vooravonden van den nawinter als een
reuzige schaduw kon wijlen aan de kim, als tusschen licht en donker de zwarte
bosschen zich vreemd verwerkelijkten in een bleeken en als bovenaardschen schijn,
die geen licht was van den verganen winter en geen licht ook van het voorjaar nog,
dat naderde, een schijn zonder leven en zonder dood, als de glimlach van één dien
men gestorven weet en toch niet overleden waant... dit ijle, niet te grijpen spooksel
wilde hij verjagen; de predestinatiebegrippen dezer menschen verstoren als spinraggen.
Als de brenger van een blijde Boodschap voelde hij zich: de blijmare dat Christus
voor allen gestorven was die wandelen wilden in een oprecht en kinderlijk geloof. Doch hij vertrouwde en haastte daarom niet. Op zijn huisbezoek begon hij nooit met
spreken over geestelijke dingen. Hij wist dat hij daardoor in veler oogen aanstonds
was geoordeeld, doch hij liet dit zijn. Niet de begrippen der Heidenoorders zocht hij,
maar hun hart. En om dat hart
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te vinden moest hij gaan in hun woningen, praten met de vrouwen en kinderen, zich
inleven in hun dagelijksche belangen, en, nu het voorjaar kwam, op de wegen en
tusschen de bouwlanden, waar het veldwerk ontbotte uit de rust van den barren
wintertijd. Als Ds. van Beemster liep over de wegen om Heidenoord en de heggen
zag spruiten met vet-bruine knoppen die op springen stonden, als hunkerend om hun
teêr-groene wimpeltjes te ontrollen; als zijn oog vergleed over de versch omgespitte
akkerstukken uit wier warmen schoot de lichte dampen dadelijk vervluchtten in den
ielen zonneschijn - 'lijk een paarse gloed van veie weligheid lag over wat hij toch
slechts schrale zandgrond wist; de mannen in hun bruine en blauwe kielen bukten
zich in gretige werkbelustheid over hun blinkende spa, en hij riep ze wat toe, een
bemoedigend woord of een kwinkslag, wat met de soberheid die in hun aard lag een tik aan de petklep, een enkel handgebaar - toch dankbaar werd beantwoord... als
hij zoo liep en zijn oog de kleuren dronk: het bleeke groen en het paars en het bruin,
dat met het goudpoeier van de jonge zon leek overstoven, - dan voelde hij, hoe hij
Heidenoord reeds liefhad, na zoo korten tijd.
Op zulk een morgen was hij een eindweegs den kant opgeloopen naar Edershuizen.
Bij het dennenbosch beklom hij den heuvel waar de ‘drie zusters’ hun schamele
pruikegroen te wiegen stonden tegen het mild-transparante luchteblauw - in een
zandkuil als een wijdgapende verstarde beestebek teederden wat grijs-lila viooltjes,
een felle spat geel in het hart -; hij zette zich neêr en zijn oog gleed over den weg
terug waarlangs hij gekomen was...
Ginds lag Heidenoord: de boerenhoeven als grauwe paddenstoelen onder de te
groote hoeden van hun rieten daken, brons-bruin, met verweerd-groene plekken van
moswoekering. Als met enkele smalle strooken vruchtbaarheid vooruit geschoven
in de schraal-ros zich strekkende hei de bouwlanden, waarop hij de menschen zag
spitten en zaaien, als poppetjes in hun blauwe boezeroenen. Hij zag de moeizame
bewegingen hunner werkende lijven onder de hooge
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lucht, en hij dacht aan den vloek van Genesis: in 't zweet uws aanschijns zult gij uw
brood eten... Maar in 't eigenst oogenblik zette zich die vloek in een zegen om, zooals
het gistend voorjaar dorre winterdoodschheid had gewekt ten leven. - En terwijl hij
zijn weg nu terugging naar het dorp, haastiger dan hij gekomen was, wijl zijn arbeid
hem wachtte - was 't hem, of op de vleugelen van den wind God met hem ging,
bekleed met den mantel des lichts.
(Wordt vervolgd.)
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Economische gevolgen van den oorlog
Door Prof. Dr. C.A. Verrijn Stuart.
Naarmate de ontzaggelijke volkerenstrijd onzer dagen langer voortduurt, en steeds
verder om zich grijpt, neemt het aantal en het belang der problemen van economischen
aard, welke hij opwerpt, toe. In oorsprong, naar mijne meening, overwegend als een
economischen oorlog te kenschetsen, voert de moderne oorlogstechniek, die op bijna
alle oorlogsterreinen den bewegingsoorlog in een positieoorlog doet overgaan, er
toe, dat die oorlog, ook in de wijze waarop hij wordt gevoerd, steeds meer een
economische heeten mag. In oorlogvoerende en neutrale landen, zijn de regeeringen
aan het experimenteeren op economisch gebied, deels ten einde zich sterk te maken
voor het volhouden der worsteling, deels om de geweldige lasten, door den oorlog
op de bevolking gelegd, zooveel doenlijk te beperken en te verlichten. Met hun zin
voor methodisch werken zijn onze oostelijke naburen zelfs reeds bezig de uitkomsten
dezer proefnemingen ten grondslag te leggen aan den opbouw eener nieuwe
wetenschap, de Kriegswirtschaftslehre.
Het spreekt van zelf, dat deze niet aanstonds als een
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volledig toegeruste Pallas uit Zeus' denkend brein zal te voorschijn treden. Maar het
is wel een gelukkig verschijnsel, dat, nu de eerste passiegloed, welke bij het uitbreken
van den oorlog in en buiten de landen der naastbetrokken volkeren oplaaide, begint
te verbleeken, de behoefte gaat spreken om zich rekenschap te geven van wat eigenlijk
op economisch gebied thans plaats heeft, welke beteekenis de wereldoorlog van
1914-16 heeft voor het economisch leven der cultuurvolken, d.w.z. voor hun op
vermeerdering van stoffelijke en onstoffelijke welvaart gerichte werkzaamheid. Niet
enkel een wetenschappelijk belang wordt er door gediend, maar tevens kan
overweging van het economisch gebeuren in deze oorlogsjaren, bij alle
onvermijdelijke onzekerheid omtrent de naaste toekomst, toch, naar het mij voorkomt,
eenig inzicht openen in hetgeen ons te wachten staat.

I.
Om de economische ontwikkeling, welke wij om ons heen zich zien voltrekken, te
begrijpen, is het noodig zich den aard van den oorlog duidelijk voor oogen te stellen.
Ik bedoel de beteekenis van gewelddadige worstelingen der volken nu niet uit
biologisch, sociologisch, humanitair of volkenrechtelijk oogpunt, doch als economisch
verschijnsel1). Daarvan mag men, dunkt mij, zeggen, dat iedere oorlog vooral twee
economische grondtrekken vertoont. In de eerste plaats is hij eene plotselinge
verschuiving van beschikbare productieve energieën, in de richting der voortbrenging
van ideëele goederen als: handhaving of uitbreiding van verworven macht, beveiliging
der landsgrenzen, verdediging van zelfgegroeide cultuur tegen vreemde overweldiging,
verovering van vrij verkeer ter zee, ook in oorlogstijd, met betrekking tot de niet als
contrabande te weren goe-

1) Met voldoening vond ik de denkbeelden, daaromtrent door mij ontwikkeld in de Economist
van September 1914, in hoofdtrekken terug in een belangrijk opstel van O. Spann, opgenomen
in Conrad's Jahrbücher van November 1915.
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deren, en dergelijke doeleinden meer. Goederen alle van onstoffelijken aard, zij het
ook, dat in de onderlinge waardeering daarvan motieven ontleend aan den naijver
op het gebied der stoffelijke voortbrenging, gelijk ook de vóorgeschiedenis van dezen
oorlog leerde, een belangrijke rol kunnen spelen.
Deze verschuiving van productieve energieën geschiedt niet, als in het normale
economisch leven, onder den invloed van prijswisselingen, doch onder dwang.
Prijsbewegingen vergemakkelijken en bevorderen haar eerst nadat zij aan de volken
is opgelegd. Deze staan in den oorlog als gesloten eenheid tegenover elkander. Om
die eenheid voor te bereiden is reeds in vredestijd de staatsmacht noodig. Doch om
haar bij het uitbreken van den oorlog volledig te verwezenlijken, en haar ook tijdens
zijn duur te handhaven, moet die staatsmacht in de hoogste mate worden uitgebreid.
Over leven en goed der burgers erlangt de Staat in oorlogstijd de meest volstrekte
beschikkings-be-voegdheid. Toch moet men, dunkt mij, de beteekenis van den factor
‘dwang’, althans in de eerste fasen van den oorlog, niet overschatten. Ondenkbaar
is het voeren van een oorlog in dezen tijd, zoo de begeerte naar de verwezenlijking
van de doeleinden waarvoor hij gevoerd wordt, niet als eene zeer dringende in het
volksbewustzijn leeft.
Daaruit volgt tweeerlei: in de eerste plaats, dat men de beteekenis van hetgeen
kortheidshalve als democratiseering van het buitenlandsch beleid kan worden
aangeduid, voor het in de toekomst verhinderen van oorlogen, niet hoog kan aanslaan.
Denkbaar is dat een regeering door den volkswil in den oorlog gedreven wordt, of
ook zich in den oorlog drijven laat (Italië). Denkbaar is ook, dat een regeering, tegen
den wil van de meerderheid, althans der volksvertegenwoordigers, een oorlog
voorkomt (Griekenland). Maar niet meer denkbaar is het, een modernen oorlog te
voeren tegen den volkswil in. De genoemde verschuiving van productieve energie
wordt wel formeel door de regeering aan het volk opgelegd. Maar zij kan dit slechts
doen, wanneer de zekerheid bestaat dat de reusachtige offers aan

Onze Eeuw. Jaargang 16

223
bloed en aan goed, welke de oorlog eischt, door het volk in zijn groote meerderheid
zonder morren aanvaard en berustend gedragen worden.
Waaruit in de tweede plaats mag worden geconcludeerd, dat, tenzij ergens
volkomen gebrek aan hetgeen voor de oorlogvoering onmisbaar is mocht ontstaan,
de oorlog nog lang duren kan. Zoolang de stemming in de krijgvoerende landen zich
niet volkomen wijzigt, is aan den oorlog nog geen einde te zien. Hoezéér ook de
centralen totdusver onmiskenbaar in het voordeel zijn, tot een vernietiging hunner
tegenstanders hebben zij het (behoudens dan de in het groote verband van den strijd
op het tweede plan zich bevindende kleine landen België, Servië en Montenegro)
niet kunnen brengen; en het ziet er niet naar uit, dat hun dit alsnog zoude kunnen
gelukken. Omgekeerd hebben de entente-staten zeker nog veel minder hun
tegenstanders vernietigend kunnen verslaan, en lettend op de reusachtige
menschenoffers welke met een groot offensief in den loopgraaf-oorlog verbonden
zijn, en op de zeer geringe resultaten, welke met de pogingen om tot zoodanig
offensief over te gaan tot dusver werden bereikt, is het al zeer onwaarschijnlijk, dat
zij de centralen met wapengeweld uit het door dezen bezette gebied kunnen verdrijven.
Zoo wordt de vraag nopens den duur van den oorlog er een bovenal van
volkspsychologischen aard. Zoolang de lasten van den strijd, door weermacht en
burgerij der oorlogvoerende landen, als onvermijdelijk worden aanvaard en berustend
gedragen, is de vrede nog niet in het zicht.
Verschuiving van productieve energie is dus de eerste economische grondtrek van
den oorlog, en de tweede is een reusachtige toeneming van het verbruik. Ik meen dat
men de kosten van den oorlog voor de regeeringen der oorlogvoerende en neutrale
landen thans op ongeveer f 225 millioen per dag stellen moet1). Deze som
vertegenwoordigt, naast de ontzettende menschenoffers, en naast het saldo-verlies
hetwelk

1) In Engeland bedragen zij reeds f 60 millioen, in Duitschland ongeveer f 45 millioen.
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door de onderbreking van het normale bedrijfsleven geleden wordt door allerlei
groepen van vennootschappen en personen, de productiekosten van den zeer
bijzonderen tak van voortbrenging welke de oorlog is. Zij beteekent een reusachtig
verbruik door de regeering van arbeidsproducten van allerlei aard, waarvan bij den
vrede straks niets over is. De regeling der vredesvoorwaarden zal uitmaken of deze
last op ieder der combattanten pro rata parte drukken zal, dan wel alleen of
overwegend op de groep der verslagenen. Voor de menschheid in haar geheel is de
last echter in beide gevallen even groot.
Bij de beoordeeling van den omvang van dit verbruik mag echter niet worden over
het hoofd gezien, dat deze in zoover kleiner is dan het medegedeeld cijfer vermoeden
doet, als de prijzen der oorlogsbenoodigdheden ontzaggelijk gestegen zijn. De kosten
van den oorlog zijn de gelduitdrukking van in den oorlog verbruikte goederen en
diensten. Het feitelijke verbruik van deze laatste, hoe ontzettend groot ook, is minder
toegenomen, dan uit een vergelijking der uitgaven van de militaire administratie in
vredes- en oorlogstijd schijnbaar zou worden afgeleid.
Tegen den achtergrond nu van deze beide economische characteristica van den
oorlog wordt, meen ik, verstaanbaar hetgeen wij thans om ons heen op economisch
gebied zien gebeuren, en wordt tevens inzicht mogelijk in hetgeen de naaste toekomst
na den vrede op economisch gebied brengen zal.
Dit een en ander nader uitwerkend, schijnt het nauwelijks noodig er op te wijzen,
dat van een poging om de economische gevolgen, welke de oorlog nu en straks heeft,
eenigermate volledig te schetsen, geen sprake kan zijn. Waar de oorlog op een totaal
van 1657 millioen menschen, welke volgens de jongste cijfers onze aarde voedt,
rechtstreeks 979 millioen menschen raakt, (daarvan 825 aan de zijde der
ententemogendheden en 154 aan die der centralen) en hij thans reeds anderhalf jaar
duurt, is niemand in staat de economische gevolgen van dezen strijd zonder weerga
in de geschiedenis in vollen omvang te overzien.
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Slechts enkele grepen kan ik trachten te doen, en wel in de eerste plaats betreffende
economische werkingen tijdens den duur van den oorlog, en vervolgens betreffende
zijn economische nawerking.

II.
Van de economische gevolgen door den oorlog reeds tijdens zijn voortduren
teweeggebracht, trekken inzonderheid twee de aandacht, ook in neutrale landen: de
belangrijke stijging der prijzen van de levensmiddelen en de financiering der
oorlogskosten. Het zijn in de eerste plaats deze beide punten, waarbij ik eenigszins
nader wensch stil te staan.
De duurte der levensmiddelen, the income tax of the poor in dezen zwaar belasten
tijd, doet zich ook in ons land ernstig gevoelen. De prijzen der voornaamste
levensmiddelen waren bij een aantal winkels van Eigen Hulp in November 1915 31
percent hooger dan in Januari-Juli 1914. Wel was de stijging in de steden van
Engeland belangrijk hooger (46 percent), en in Berlijn nóg veel grooter (te weten 82
percent1). Doch het is duidelijk, dat in deze wetenschap slechts een uiterst zwak
solamen miseris gelegen kan zijn. Die duurte nu werpt als vanzelf twee vragen op;
waaruit laat zij zich verklaren, en wat kan gedaan worden, om er althans de
schadelijkste gevolgen aan te ontnemen?
De oorzaken van het verschijnsel zijn, hoewel veelsoortig, niet moeilijk aan te
wijzen. In groote hoofdzaak zijn het de beide genoemde economische grondtrekken
van den oorlog. Meer dan 15 millioen mannen in den meest productieven leeftijd
zijn nu reeds 1½ jaar lang aan hun normaal bedrijf onttrokken. En wel heeft men
gezien, dat velerlei in normale tijden braakliggende werkkrachten zich kwamen
melden om de opengevallen plaatsen in te nemen. Doch het is duidelijk, dat dit,
algemeen gesproken, slechts ten deele en dan nog onvolkomen heeft kunnen
geschieden. Bovendien

1) Met betrekking tot Frankrijk worden dergelijke cijfers niet gepubliceerd. De Fransche
correspondent van the Economist gaf in zijn brief van 23 November 1915 een prijsstijging
der levensmiddelen van 30-35 percent op.
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is de arbeid van hen, die niet onder de wapenen kwamen, overwegend gericht op de
productie van oorlogsbenoodigdheden van allerlei aard, waarvan het verbruik in het
reusachtige is geklommen. Meer nog dan door de feitelijke vernielingen, welke de
oorlog onvermijdelijk maakt, is hij een verwoester van welvaart, doordat hij de
productieve krachten in en buiten de oorlogvoerende landen, bovenal richt op goederen
van direct verbruik, waarvan bij het sluiten van den vrede volstrekt niets over is.
Zoo moet er dus onvermijdelijk in de prijzen der goederen waarvan de productie
afnam stijging komen. Echter ook in die waarvan de productie werd uitgebreid, daar
de behoefte aan oorlogsbenoodigdheden onbegrensd groot is, de productie dus bij
de behoefte verre blijft achterstaan, en bovendien die behoefte als zóó dringend wordt
gevoeld, dat voor haar bevrediging op prijzen niet kan worden gelet1). De toeneming
van de productie der oorlogsbedrijven heeft onder den prikkel eener fabelachtige
prijsstijging plaats gehad. Dwang was hier waarlijk niet noodig. Die prijsstijging
verklaart dan ook goeddeels het opmerkelijk gemak, waarmede de aanpassing van
het bedrijfsleven aan de geheel veranderde omstandigheden in de oorlogvoerende
landen heeft plaats gehad. En de toeneming der productie in de industriën, welke
oorlogsbenoodigdheden vervaardigen, werkt, door onttrekking van grondstoffen
(metalen, katoen en wol, vetten, steenkolen) aan andere bedrijven, onvermijdelijk
op deze terug, doet ook daar prijsstijging der producten intreden.
Verklaart de duurte zich dus reeds voor een groot deel uit de beide genoemde
oorzaken, voor sommige combattanten komt daar nog bij de afsluiting, waarin zij
zich ten opzichte van de hoofdbanen van het wereldverkeer bevinden. In Rusland
moge deze afsluiting prijsdrukkend werken op uitvoerproducten als graan en hout;
in

1) Volgens the Economist van 27 November 1915 deelde Bonar Law in het Lagerhuis mede,
dat de prijs der in Engeland gemaakte munitie omstreeks November 1915 drie maal hooger
was dan vóór het uitbreken van den oorlog.
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Duitschland moge met betrekking tot suiker aanvankelijk hetzelfde het geval zijn
geweest, overwegend moet die verkeersbelemmering toch prijsopdrijvend werken.
Dit blijkt, voor wat Duitschland betreft, duidelijk, wanneer men ziet, dat de invoer
in Duitschland uit de landen, waarmede het handelsverkeer (en hoe beperkt dan nog!)
zich kon handhaven, in 1913 niet meer dan 2300 millioen Mark bedroeg op een totaal
van 10770 millioen. Nog geen 25 percent derhalve! En voorzoover het handelsverkeer
(men denke aan Rusland) langs omwegen kan in stand gehouden worden, is daarvan
een vermeerdering der vervoerkosten het gevolg, welke factor, evenals de verhooging
der kosten van assurantie tegen oorlogsmolest, trouwens ook invloed heeft op de
prijzen in landen als Engeland, welke hun handelsverkeer niet of nauwelijks
belemmerd zien.
De duurte, het volgt uit hetgeen voorafging, zal het eerst bij de oorlogvoerenden
zich doen gevoelen. Vandaar echter slaat zij, een gevolg deels van de stijging der
prijzen van grondstoffen en der transportkosten, deels ook van toegenomen uitvoer
naar oorlogvoerende landen, over op de neutraal gebleven staten. En zoo zien wij
den oorlog, in wezen zelf een verschuiving van productieve krachten, via den invloed
van de prijsbeweging op de voortbrenging, op zijn beurt oorzaak worden van
verschuiving in tweëerlei anderen zin: verplaatsing van economische macht in de
richting der neutralen; verplaatsing binnen de grenzen der afzonderlijke staten van
rijkdom in de richting der producenten van oorlogsbenoodigdheden.
Wat het eerste punt betreft, bewijst de stand der wisselkoersen van de
oorlogvoerende op de neutrale landen hoezeer de eersten bij de laatsten in de schuld
kwamen. De in de wisselkoersen zich uitsprekende depreciatie van het ruilmiddel
der combattanten tegenover dat der onzijdigen, heeft zeker nog een tweede oorzaak,
waarover hieronder meer; doch de zooevengenoemde werkte daartoe stellig krachtig
mede. Ook uit dezen hoofde mag men zeggen, dat, hoe ook de afloop van den oorlog
zij, de wereld er na den vrede anders zal uitzien dan in Juli 1914. De Vereenigde

Onze Eeuw. Jaargang 16

228
Staten, vroeger een debiteurstaat in dezen zin, dat hun economische opbouw goeddeels
door kapitaalverstrekking van de zijde van Europa werd mogelijk gemaakt, zijn thans
crediteur van de oude wereld geworden. De Engelsche regeering heeft op groote
schaal, om daarmede zooveel doenlijk haar bestellingen in de Vereenigde Staten te
betalen, Amerikaansche fondsen in de Londensche beurs gekocht en naar New-York
overgemaakt. En particulieren hebben, profiteerend van de prijsstijging van den
dollar tegenover den sovereign, eveneens groote partijen Amerikaansche effecten
aan de Ver. Staten verkocht. The Economist raamde einde November, dus nog vóór
eene algemeene regeling tot stand kwam, het aldus uit Engeland verdwenen
Amerikaansche fondsenbezit reeds op 150-200 millioen pond sterling. Met het bedrag
der rente van deze som is straks het Engelsche volksinkomen verminderd. Immers,
aannemend dat de verkoopers dier effecten het provenu geheel hebben belegd in de
reusachtig toegenomen staatsschuld van het eigen land, hebben zij wel voor zichzelf
een zelfde renteinkomen als voorheen. Maar die rente moet door middel der
belastingen uit het eigen volksinkomen worden geput. Debet en credit dekken elkaar
dus binnen de grenzen van het eigen land, en de bestemming aan de opbrengst der
oorlogsleeningen gegeven, heeft het Britsche volksinkomen niet vermeerderd, althans
niet voor zooveel het uit stoffelijke goederen bestaat. Omgekeerd ziet Amerika, zijn
schulden aan Europa uit zijn oorlogswinsten aflossend, het eigen volksinkomen met
het bedrag der vroeger aan Europa verschuldigde coupongelden blijvend vergroot.
En ondanks dien fondsverkoop, ondanks ook de op zoo bezwarende termen ten slotte
in samenwerking met Frankrijk gesloten Amerikaansche leening van 100 millioen
pond sterling (sedert door kleinere handelscredieten gevolgd) blijft de sovereign
tegenover het geld der neutralen sterk gedeprecieerd, en is daarmede het tot dusver
ongerepte vertrouwen, dat men voor een bill on London te allen tijde het volle bedrag
in goud zoude kunnen ontvangen, geschokt! Veel ernstiger dan de moeilijkheden
waarvoor Engeland zich op de slagvelden in het
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Oosten en het Westen ziet geplaatst, moet dit feit er als een zware tegenslag worden
gevoeld. En het schijnt niet gewaagd het vermoeden te uiten, dat, zoo Sir Edward
Grey thans nog de rede moest uitspreken, welke hij op 3 Augustus 1914 in het
Lagerhuis hield, hij niet licht de beroemd geworden zinsnede zich zoude laten
ontvallen: for us, with a powerfull fleet, which we believe able to protect our
commerce and to protect our shores, if we are engaged in war, we shall suffer but
little more than we shall suffer even if we stand aside. Voor wie in Engeland mochten
hebben gedroomd van capturing the german trade, moet het een bittere ontgoocheling
zijn geweest te ervaren, dat het land zijn eigen geweldig gestegen invoeren uit het
buitenland niet kon dekken met zijn uitvoeren, met het gevolg, dat het thans zijn
positie als centrum van den wereldhandel ernstig ziet bedreigd.
Ook ons land heeft als gevolg der geschetste beweging, zijn positie in het
internationaal betalingsverkeer ten zeerste mogen versterkt zien. Ongetwijfeld mag
het tot groote voldoening stemmen, dat in de buitenlandsche wisselmarkten geen
devies thans meer begeerd is, dan wissel op Amsterdam, en niet minder, dat onze
bankwereld, daarbij geleid door onze centrale credietinstelling, krachtig streeft om
voor ons land van de gunstige positie, waarin het is komen te staan, ook voor de
toekomst zooveel doenlijk blijvend profijt te trekken.
Naast deze verschuiving van economische macht tusschen de Staten, noemde ik
verplaatsing van rijkdom binnen de grenzen van ieder land een gevolg van de
prijsbeweging, welke de oorlog ten gevolge had. Ook hiervan kan ons land mede
spreken. Groote oorlogswinsten zijn, en worden nog steeds, in verschillende bedrijven
behaald. Het bedrag daarvan te ramen schijnt mij niet mogelijk. Niemand die hier
met stelligheid algemeene cijfers zou kunnen waar maken. En in die omstandigheden
schijnt het tegenover binnen- en buitenland niet onbedenkelijk, dat allerlei
onvermijdelijk fantastische cijfers met betrekking tot oorlogswinsten in de pers
circuleeren, cijfers waarop de elders
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geleden, eveneens belangrijke, verliezen niet, of onvoldoende, in mindering zijn
gebracht. Niets groeit zoo snel als het vermogen van vreemden! Men kan slechts
hopen, dat het aan de Staatscommissie-Bos gelukken moge een oplossing te vinden
voor het ontzaggelijk moeilijk probleem begrip en bedrag der oorlogswinsten vast
te stellen, en aan den Minister van Finantiën er een zeer groot deel van voor den
fiscus te benaderen, als gedeeltelijke compensatie voor de groote offers welke de
handhaving onzer neutraliteit ons land te dragen geeft. Hoe dit zij, dat in neutrale
landen door sommigen belangrijke oorlogswinsten worden gemaakt, is niet
twijfelachtig. Tot op zekere hoogte is dit feit te betreuren. Hadden met name de Ver.
Staten over de geheele lijn meer te lijden gehad van de economische gevolgen van
den oorlog, dan zou waarschijnlijk de drang van die zijde om aan den oorlog een
einde te maken, de pressie ook op de oorlogvoerenden om het nu, niet het minst ook
ten nadeele der neutralen, zoo jammerlijk onder den voet geloopen volkenrecht te
eerbiedigen, krachtiger hebben gesproken. Bovendien hebben de oorlogswinsten het
nadeel van zeer ongelijkmatig verdeeld te zijn. Men kan er van zeggen dat ‘het
klontert.’ Naast bedrijven die in korten tijd tot ongekenden bloei kwamen, staan
andere, waar bittere nood heerscht. Het diamantvak, de havenbedrijven, de
bouwvakken, de kleine middenstand weten er van mede te spreken, en tegenover de
millioenen welke aan betrekkelijk weinigen in den schoot worden geworpen, staan
millioenen welke de steuncomité's behoeven om in breede kringen althans den ergsten
nood te lenigen.
Bovendien spruiten die oorlogswinsten voort uit de duurte, welke in dezen zin
geen onvermengd nadeel moge zijn, dat zij tot uitbreiding der productie prikkelt,
voor zoover deze dan mogelijk is, en aan het verbruik een breidel aan legt, wat stellig
in vele gevallen kan geschieden zonder de volkskracht te verminderen, maar die toch,
voor zoover den invoer betreft, verarming beteekent, welke aan den zelfkant der
samenleving als een zware druk moet worden gevoeld.
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Het is daarom zeker ten zeerste toe te juichen, dat ook in ons land reeds aanstonds
bij het uitbreken van den oorlog door de Regeering maatregelen werden genomen
ter voorkoming, waar het kon, en ter beteugeling waar het moest, van de duurte.
Maatregelen van verschillenden aard. Voor zoover zij de strekking hadden om, met
het oog op de ook ons land drukkende belemmeringen van het internationale
goederenverkeer, de hier beschikbare voorraden te vergrooten, door invoer van
regeeringswege, en door het afkondigen van uitvoerverboden, verdienen die
maatregelen principieel warme toejuiching. De werkzaamheid van de N.O.T.,
waarvoor ook zij, die het betreuren dat hare oprichting onvermijdelijk werd, slechts
groote waardeering zullen moeten gevoelen, werd door deze regeeringsmaatregelen
krachtig gesteund. Of de wijze waarop het daaraan ten grondslag liggend beginsel
werd toegepast steeds gelukkig is geweest, kan alleen hij beoordeelen, die beschikt
over de gegevens en inlichtingen, welke berusten in de kabinetten der bij de regeling
naastbetrokken ministers. Mij wil het voorkomen, dat onze Regeering zich het groote
vertrouwen, in deze benarde tijden in haar gesteld, ten volle heeft waardig getoond,
en dat zij overvloedig blijken heeft gegeven bij hare besluiten slechts de opperste
belangen van ons volk voor oogen te houden.
Een tweede groep van maatregelen bedoelde, door vaststelling van prijsmaxima,
het speculatief element, dat, met name bij goederen welke zonder bederf tijdelijk uit
de markt kunnen worden gehouden, in de prijsstijging een rol kon spelen, in zijn
werking te beperken. Hier ligt de zaak reeds moeilijker, niet enkel omdat die
prijsmaxima den prikkel tot uitbreiding der productie in sommige gevallen moeten
verzwakken, maar ook en vooral, omdat zij slechts dan hun doel bereiken, indien en
voorzoover zekerheid bestaat, dat de tot die prijzen begeerde hoeveelheid ook
werkelijk te allen tijde leverbaar zal zijn. Ontbreekt die zekerheid, dan zullen de
maxima onvermijdelijk worden ontdoken, en loopt de regeling op teleurstelling uit.
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Geheel onjuist schijnt mij het derde middel ter bestrijding van de duurte, althans van
hare gevolgen, toegepast, t.w. de rechtstreeksche levering tot betrekkelijk lage prijzen
door de Regeering van allerlei levensbenoodigdheden aan ieder die zich daarvoor
aanmeldt. Het schijnt mij onverdedigbaar, dat breede kringen der bevolking, die
waarlijk niemand zal willen rangschikken onder degenen, die van overheidswege
bedeeling noodig hebben, in den vorm van goedkoop brood enz. uit de openbare
kassen ondersteuning genieten. Wel zullen zij, voor zoover belastingschuldigen,
straks de rekening dier bedeeling thuis krijgen, maar er bestaat niet de minste
waarborg, dat ieders deel in de kosten gelijk is aan hetgeen hij aanvankelijk als
ondersteuning genoot. Integendeel is het, reeds wegens de regeling onzer belastingen,
volkomen zeker, dat deze equivalentie, indien al ergens, dan toch slechts in zeer
zeldzame uitzonderingsgevallen zal worden bereikt. En te minder was er grond voor
dergelijk ingrijpen, omdat over het geheele land steuncomité's bestaan, opgericht
met het doel en toegerust met de middelen om de harde economische gevolgen van
den oorlog, voor hen bij wie het noodig is, te verlichten.
En evenzoo schijnt mij het toekennen van duurtetoeslagen uit de openbare kassen
in dit verband afkeurenswaardig. Die toeslagen, welke slechts op de prijsschaal van
de vraag kunnen inwerken, verscherpen, voor zoover zij het verbruik der
bevoordeelden ondanks de prijsstijging op peil houden, de duurte, maken haar
daardoor in algemeenen zin slechts te drukkender, en kunnen uitteraard slechts een
zeer klein deel der bevolking bereiken. Voor de overigen wordt dientengevolge de
toestand dubbel moeilijk; de prijzen die zij hebben te betalen worden nog meer
verhoogd dan anders het geval ware, en zij krijgen bovendien, in den vorm van
verhoogde belastingen later hun deel der kosten te dragen. Ook hier geldt, meen ik,
dat degenen die door de prijsstijging, voor zoover deze ondanks de maatregelen ten
opzichte der beschikbare voorraden en van de prijsmaxima optreedt, te zwaar worden
gedrukt, in ieder bijzonder geval door de steuncomité's (resp. voor wat
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de gewone categorieën van hulpbehoevenden betreft, de armbesturen) moeten worden
geholpen.
Onder de oorzaken van de duurte werd éen tot dusver niet genoemd: de buitensporige
vermeerdering van de ruilmiddelen in het verkeer welke in alle landen plaats had en
depreciatie van het geld veroorzaakte. Depreciatie van het geld nu openbaart zich in
stijging van alle, niet op langen termijn vastgestelde, prijzen en, doch hier in veel
trager tempo, van de loonen. Overal is, in verband met den oorlog, de geldpers op
groote schaal aan het werk gezet, en de hoeveelheid ruilmiddelen is reusachtig
toegenomen. Zeker was ook de behoefte aan ruilmiddelen, niet enkel bij den staat
wegens de betaling van soldijen en oorlogsleverantiën, maar ook in het gewone
verkeer (door de beperking van de credietverleeningen) gestegen, en is, wegens het
wegstoppen van hard geld, dat heimelijk hier en daar moet hebben plaats gehad, de
toeneming van de circulatiemiddelen eenigszins kleiner, dan de cijfers zouden doen
vermoeden. Ook werkte in dezelfde richting de vermindering der hoeveelheid van
andere betaalmiddelen (wissels) welke met de inperking van het handelsverkeer
intrad. Echter heeft de vermeerdering der fiduciaire circulatiemiddelen op véel grooter
schaal plaats gehad dan noodig was om aan de gestegen behoefte te voldoen, of om
het manco aan andere betaalmiddelen te dekken. De regeeringen der oorlogvoerende
landen gebruikten de papiergeldpers als een voornaam middel om hun betalingen
mogelijk te maken. Vandaar depreciatie der valuta, welke, naast de bovengenoemde
oorzaken, de verklaring geeft van de stijging der wisselkoersen uit de oorlogvoerende
landen op de neutralen.
Of in de prijsstijging hier te lande, althans ten deele, eveneens depreciatie van het
ruilmiddel tot uitdrukking komt is waarschijnlijk, doch niet met stelligheid te zeggen.
Zeker is, dat ook hier, door aanmunting van zilvergeld (in 1914 alleen reeds voor
een bedrag van ongeveer f 18 millioen), uitgifte van zilverbons, waarvan nog steeds
voor ongeveer f 5 millioen in omloop zijn, en vooral door sterke
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uitbreiding van de bankbilletten in het verkeer (van einde Juli 1914 tot einde
December 1915 klom het bedrag daarvan met bijna f 270 millioen, ongerekend een
toeneming der rekening courant saldo's van particulieren met bijna f 30 millioen),
de hoeveelheid circulatiemiddelen ontzaggelijk is vermeerderd. En dat de ongetwijfeld
plaats gehad hebbende verruiming der beschikbare kasmiddelen deze geheele
toeneming der ruilmiddelen zou hebben geabsorbeerd, schijnt mij weinig
waarschijnlijk. In de wisselkoersen hier te lande blijkt wel van depreciatie onzer
valuta niets; de goudvoorraad der Ned. Bank, wel verre van door het nog steeds
geldend verbod van gouduitvoer tegen vermindering beschermd te moeten worden,
groeit voortdurend, en zal, zoo de oorlog nog eenigen tijd duurt het halve milliard
eerlang bereiken1). Doch het ware onjuist daaruit af te leiden, dat er geen depreciatie
van ons ruilmiddel, nu niet tegenover dat van andere landen, doch tegenover goederen
en diensten kan zijn ingetreden. Slechts blijkt er met stelligheid uit, dat die depreciatie
in ieder geval in geringere mate dan elders het geval is, plaats had.
De depreciatie der valuta, voor zoover uit overmatige papieruitgifte voortspruitend,
beteekent, dat het geld zelf van het land waar de wisselkoersen dientengevolge tot
ver boven de goudpariteit stegen, minder waard werd; voor zoover daarentegen de
stijging van den wisselkoers het gevolg was van verstoord evenwicht der
betalingsbalans (overmaat van invoeren boven uitvoeren), mag men zeggen, dat de
depreciatie der valuta beteekent een stijging der waarde van de door het buitenland
te leveren goederen en diensten, uitgedrukt in de valuta van het land, dat ze behoeft.
De tweede oorzaak van de verstoring der normale wisselkoersen kan betrekkelijk
spoedig na het sluiten van den vrede hebben uitgewerkt; de eerste zal, naar te vreezen
staat, langer nawerken.

1) Opheffing van het gouduitvoer-verbod alleen kan onze circulatie niet tot normale verhoudingen
terug brengen. Waar zou, bij zoo lage wisselkoersen, het goud kunnen heengaan? Zoolang
de invoer uit het buitenland zoo belemmerd blijft, zal in den toestand geen verbetering komen.
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III.
Dit leidt als van zelf tot bespreking van het tweede punt dat ik noemde, de financiering
der oorlogskosten door de verschillende landen. Uiteenloopende methoden werden
daarbij in toepassing gebracht. In Rusland en Frankrijk zijn tot dusver de
oorlogskosten overwegend bestreden door uitgifte van papiergeld en bewijzen van
staatsschuld op korte termijnen (Ribotins). Om door uitgifte van geconsolideerde
staatsschuld in de behoeften der schatkist te voorzien heeft Rusland binnenslands
niet voldoende hulpbronnen ter beschikking1), en geniet het in het buitenland thans
blijkbaar niet genoeg crediet. Frankrijk is ongetwijfeld een rijk land, maar het heeft
zijn kapitalen, met een eenzijdigheid welker gevolgen zich zeer hinderlijk deden
gevoelen tijdens den oorlog, overwegend belegd in staatsschuld van het eigen land
en in Russische fondsen, welke beide door den oorlog sterk in waarde zijn gedaald.
Voorts hadden, naar het schijnt, een aantal Franschen, uit vrees voor de naderende
inkomstenbelasting, hun vermogen in het buitenland (met name in Brussel)
gedeponeerd, waar het thans niet voor hen beschikbaar is. En last not least, een zeer
nijver, welvarend deel van beide rijken is door den vijand bezet. Door al deze oorzaken
werd het plaatsen van groote leeningen in binnenof buitenland tot dusver bemoeilijkt.
Eerst na 16 maanden oorlog is Frankrijk tot het uitgeven eener groote leening, ten
deele een bovenwaartsche conversie van vroegere staatsschuld, overgegaan. En deze
emissie mag èn wegens haar lagen koers, èn wegens haar geringe opbrengst, niet
geslaagd heeten. Voor ruim 15 milliard francs werd ingeteekend, (waaronder 1
milliard uit den vreemde kwam) en daarvan waren slechts 6368 milioen francs nieuw
geld.
Engeland en Duitschland daarentegen hebben overwegend

1) De mislukking der jongste oorlogsleening van niet meer dan eén milliard roebel leverde
daarvan een afdoend bewijs.
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den oorlog bekostigd met de opbrengst van leeningen op betrekkelijk lange termijnen,
welke Duitschland nagenoeg geheel in het eigen land plaatste, Engeland voor een
deel ook buiten de eigen landsgrenzen, wat het gevolg van den verkoop van
buitenlandsche fondsen voor Engelands betalingsbalans na den vrede nog verscherpen
zal. Engeland heeft bovendien, getrouw aan zijn traditiën, eerst in November 1914
en vooral in September 1915, een belangrijke belastingverhooging, tot een geraamde
gezamelijke opbrengst van ongeveer 172 millioen pond sterling per jaar, toegepast,
een in normale tijden zeker reusachtig cijfer, zij het ook dat het tegenover de in
1915/6 op 1590 millioen geraamde staatsuitgaven weinig beteekent1).
Deze Engelsche praktijk is ongetwijfeld economisch de beste. Natuurlijk is het
niet mogelijk de oorlogskosten geheel uit belastingen te dekken, het geweldig
oorlogsverbruik derhalve te bekostigen uit het volksvermogen en volksinkomen
zooals deze tijdens den oorlog bestaan. Het volksvermogen kan voor dit doel
goeddeels niet worden gerealiseerd, en wat het volksinkomen betreft is er zeker,
gezien de doeleinden waarvoor gestreden wordt, geen grond om de lasten van den
oorlog geheel op de generatie die hem voert te leggen. Maar de Engelsche praktijk
heeft het nuttig gevolg, dat de verhoogde belastingdruk tot bezuiniging noopt, en
zoo aanstonds een tegenwicht geeft van het zóo sterk door den oorlog toegenomen
verbruik. Ook is aldus reeds een, althans voorloopige, voorziening getroffen voor
de dekking van den dienst der oorlogsleeningen.
De methode welke eenvoudig de geldpers in het werk stelt tot dekking der
oorlogslasten is zeker juist omgekeerd de slechtst denkbare. Zij bederft het ruilmiddel,
vermindert de waarde van alle, vóor de depreciatie intrad gecontracteerde, vorderingen
op tijd (huren en pachten, traktementen,

1) Ook Oostenrijk-Hongarije en Italië hebben eenigermate tot belastingheffing gegrepen, als
middel tot dekking van een klein deel als oorlogslasten. Het leeuwenaandeel werd echter
ook hier door leeningen en uitgifte van papiergeld gevonden.
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pensioenen, levensverzekeringen enz.), en zal straks het herstel van normale
handelsbetrekkingen met het buitenland uiterst bemoeilijken.
De Duitsche methode staat tusschen beide in. Bij hare beoordeeling moet men
rekening houden met het psychisch effect van verhooging der belastingen tijdens
den oorlog, waar - behoudens dan de heffing van belasting der oorlogswinsten - ook
bijna alle overige oorlogvoerende landen bevreesd voor bleken te zijn; en met het
feit, dat in Duitschland, wegens de onmiskenbaar groote successen der centralen tot
dusver, ook de mogelijkheid om de oorlogslasten, door middel van het opleggen
eener vredesschatting, voor een belangrijk deel door de tegenpartij te doen betalen,
een groote rol speelt. Slaagt het rijk daarin, dan is de wijze van financiering der
oorlogskosten door middel van opvolgende groote leeningen zeker ten slotte
gerechtvaardigd.
Wèl onjuist is de in breede kringen in Duitschland verbreide voorstelling, als
zouden het telkens dezelfde marken zijn, welke de staat, ter betaling zijner leveranties,
uitgeeft en als storting op zijn leeningen terug ontvangt. De staat geeft het geld uit
zonder meer, en ontvangt het terug onder bezwarende voorwaarden (verplichting tot
rentevergoeding en aflossing). Dat maakt, ‘staatswirtschaftlich’ de zaak
beschouwende, waarlijk geen gering verschil! Ook Duitschland kan er niet in slagen
dezelfde kogels twee of meermalen te verschieten. En wanneer men de zaak beziet,
nu niet uit staathuishoudkundig, maar uit volkshuishoudkundig oogpunt, is de
gewraakte voorstelling eveneens onjuist. Indien de staat de hem gedane leveringen
kon betalen uit de opbrengst van belastingen, welke uit het volksinkomen hem
toevloeiden, dan zou het geweldig oorlogsverbruik van thans door de voortbrenging
van het eigen volk in dezelfde periode zijn gedekt. Dit is echter uitteraard volstrekt
onmogelijk. En zoo wordt dit verbruik bekostigd met wissels op de toekomst, en zal
het nog lange jaren de volkshuishouding drukken. Ongetwijfeld heeft Duitschland,
lettend op het buitengewoon en toenemend succes zijner oorlogsleeningen, welke
bij gelijk-

Onze Eeuw. Jaargang 16

238
blijvend rentetype tot steeds hooger koers houden worden uitgegeven1), zonder dat,
gelijk in Engeland en Frankrijk, tot conversie naar boven toe van oude staatschuld
de toevlucht behoefde genomen te worden, alle reden om trotsch te zijn op het groote
vertrouwen van het Duitsche volk in eigen toekomst, dat uit de resultaten zijner
leeningen spreekt. Zeker ook is het een groot voordeel voor het land, dat het, al
verkocht het daarvoor ook een goed deel van zijn buitenlandsch effectenbezit, in
verhouding tot zijn volksvermogen trouwens veel kleiner dan in Engeland en
Frankrijk, en al moest het ook met sterk gedeprecieerde marken d.w.z. zéér duur
betalen, zijn leveringen uit het buitenland overwegend contant vereffende, zoodat
het na den vrede slechts weinig bij andere landen in de schuld staat. Maar het is
doelloos de lasten welke de oorlog ook op het Duitsche volk legt, als lichter voor te
stellen dan zij in werkelijkheid zijn.
Hoe worden nu die milliarden, welke de krijgvoering vordert, in werkelijkheid
opgebracht? Niet, natuurlijk, volledig in hard- of papiergeld. De geldvoorraad is
daartoe in ieder der oorlogvoerende landen ontoereikend, en het zou, al ware dit
anders, het economisch leven geheel ontwrichten, indien het circuleerend ruilmiddel
op bepaalde oogenblikken door storting in de schatkist vrijwel volledig aan het
verkeer onttrokken werd, om er spoedig weder in terug te keeren. Deels zal die
storting zeker uit beschikbare middelen zijn voldaan, welker bedrag door bezuiniging
en door productief werken van vóór den oorlog niet of niet meer actieve personen,
eenigszins mag zijn toegenomen. Voor een ander deel zal het provenu van naar het
buitenland verkochte fondsen, via het wisselverkeer, den staat de betaling van uit
het buitenland betrokken goederen hebben mogelijk

1) Voor de eerste 5% leening welke 4.5 milliard Mark leverde was de koers 97.5; de tweede
gaf bij een koers van 98.5 ruim 9 milliard, en de derde, welker emissiekoers op 99 kon worden
gesteld, leverde ruim 12 milliard.
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gemaakt. In de derde plaats heeft, in Engeland overigens het minst, de toeneming
der fiduciaire ruilmiddelen in allerlei vorm, de middelen tot storting op de
oorlogsleeningen verschaft. Opmerkelijk in dit verband is het overigens, dat van de
instelling der Darlehnskassen, welke mede de financiering der Duitsche
oorlogsleeningen moesten vergemakkelijken, in zoo betrekkelijk geringe mate is
gebruik gemaakt. Terwijl toch deze instellingen bevoegd zijn tot een maximum van
3 milliard Mark biljetten in het verkeer te brengen, is dit maximum nog nooit bereikt;
de voorschotten hebben tot dusver nimmer meer dan 2348 millioen Mark (het cijfer
op 31 December 1915) bereikt. Voor het grootste deel zullen echter in alle landen
de inschrijvingen op de oorlogsleeningen wel zijn gedekt met vorderingen op den
staat zelf, wegens gedane leveringen. De staat heeft dan m.a.w. met uit hunne
inschrijving blijkende goedkeuring zijner crediteuren, zijn à contant of op korten
termijn aangegane verplichtingen tegenover hen omgezet in schuld op langen termijn.
De som waarvoor dit noodig werd, is, ook hierop valt te letten, voor Duitschland
door de blokkade vergroot. Zeker, nu het wegens de algeheele wijziging welke zijn
bedrijfsleven door den oorlog moest ondergaan, in de richting der productie van
goederen voor eigen oorlogsverbruik bestemd, zijn invoeren, indien deze vrij hadden
kunnen geschieden, niet met uitvoer van nationaal produkt zou hebben kunnen
betalen, nu dus zijn ruilmiddel, ware de blokkade opgeheven, nog verder zou zijn
gedeprecieerd, is het in zooverre een belang voor het land, dat het zijn benoodigde
goederen overwegend zelf moest maken. En het heeft daarbij nieuwe mogelijkheden
weten te ontdekken, welke het ook later met voordeel zal kunnen benutten. Maar
toch zou het, had de blokkade het niet onmogelijk gemaakt, uit het buitenland slechts
hebben ingevoerd wat het van elders met relatief minder productiemoeite betrekken
kon. De eigen volkshuishouding is dus, door de blokkade, in nog sterker mate dan
anders noodig ware geweest, bezwaard met den last om het reusachtig

Onze Eeuw. Jaargang 16

240
oorlogsverbruik mogelijk te maken. Engeland behoeft dan ook niet, gelijk blijkbaar
sommigen daar te lande meenden, dezen maatregel in den economischen oorlog als
een vergissing te beschouwen, welke hoe eer beter moet worden ongedaan gemaakt.

IV.
In hoever kunnen nu uit het economisch wezen van den oorlog, gevolgtrekkingen
worden gemaakt omtrent hetgeen na ‘het losbreken van den vrede’ te wachten staat?
Bij het voeren van beschouwingen daaromtrent is zeker een uiterste van
voorzichtigheid raadzaam. De oorlog is gebleken vol verrassingen te zijn. Op militair
gebied: ik noem de machteloosheid van het, nu toch zeker allang in aanzienlijken
omvang beschikbare, Engelsche leger op het kleine front dat het in het Westen bezet
houdt; de richting waarin de Russische stoompletrol zich ten slotte moest bewegen;
aan den anderen kant de mislukking der Duitsche pogingen tegen het, nimmer
opzettelijk voor verdedigingsdoeleinden ingerichte kleine Yserfront. Verrassingen
niet minder op economisch gebied, waaronder voor velen zeker de grootste was: het
nog steeds niet bezwijkend uithoudingsvermogen der volken tegenover een
wereldoorlog in den tegenwoordigen stijl gevoerd; voorts de zoo uiterst opmerkelijke,
snelle aanpassing van het bedrijfsleven aan de geheel veranderde eischen waarvoor
het zich plotseling geplaatst zag, welke, in Duitschland zeker het volkomenst, het
bewijs leverde van de ontzaggelijke waarde der zedelijke eigenschappen, die als
organisatievermogen in actieven en passieven zin kunnen worden samengevat, en
welke de vaderlandsliefde en den moed der troepen eerst tot volle machtsontwikkeling
vermogen te brengen; de veel geringer druk eindelijk, welken de oorlog op neutrale
volken legde, dan bij het begin van den strijd werd gevreesd.
Er zijn er, die, door het laatste vooral, in optimistische stemming verkeeren ten
opzichte van de waarschijn-
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lijke economische gevolgen van den oorlog. Zij wijzen op de opmerkelijke snelheid,
waarmede Frankrijk, nog wel door een zware oorlogsschatting gedrukt, zich wist te
herstellen van de gevolgen van den oorlog van 1870/1 en herinneren aan hetgeen
schrijvers als Mill (Principles Book I ch V § 7), Giffen (in het eerste deel zijner
Essays in Finance) laatstelijk O'Farrell (in een merkwaardig boekje over the
Franco-german war indemnity, London 1913) over dit onderwerp schreven, welke
allen nadruk legden op de voortdurend plaats vindende snelle vernietiging en
reproductie ook van den kapitaalvoorraad der menschheid. Ik zou wenschen die
hoopvolle stemming met betrekking tot hetgeen ons te wachten staat te kunnen deelen,
doch, met alle voorbehoud tegenover mogelijke verrassingen ook op dit gebied, meen
ik, dat in het algemeen een periode van langdurige inzinking en malaise te duchten
valt. Ongetwijfeld zal het einde van den oorlog, het wegvallen dientengevolge van
den ontzettenden psychischen druk waaronder de menschheid nu reeds anderhalf
jaar lang leeft, en welke den ondernemingsgeest verlamt, het verdwijnen ook van de
velerlei thans geldende verkeersbelemmeringen, een gevoel van groote ontspanning
brengen. En zulks te meer naarmate op grond eenerzijds van de ervaringen in dezen
oorlog verkregen, anderzijds van den inhoud der vredesvoorwaarden, op een langeren
duur van het dan aanbrekend tijdperk van vrede zal mogen worden gerekend. Maar
hoeveel staat daar niet tegenover!
Ook hier, zou ik meenen, moet de vraag nopens de economische nawerking van
den oorlog zoowel van staathuishoudkundig als van volkshuishoudkundig standpunt
worden bezien. Wat de naaste toekomst van de staatsfinantiën betreft, zal er wel
niemand zijn, die zich illusies maakt. De reusachtige vermeerdering der
staatsschulden, welke, wegens den geweldigen pensioenlast welke op de staten, die
in den oorlog betrokken zijn, komt te rusten, nog zeer veel grooter is dan uit het cijfer
der oorlogsleeningen blijkt, zal de regeeringen, zoo zij een staatsbankroet willen
verhinderen, op het terrein der belasting-
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politiek plaatsen voor problemen zóó moeilijk, als de geschiedenis ze tot dusver nog
niet heeft gekend. Mogelijk dat een oorlogsschatting voor eene der strijdende groepen
het vraagstuk aanstonds in meerdere of mindere mate oplost. Doch dan zal het voor
de andere slechts in beteekenis toenemen. De daling welke in de koersen van de
staatsschuld der oorlogvoerende landen plaats had is, behalve van stijging van den
rentestand, dan ook het teeken van wantrouwen in het vermogen der regeeringen om
eerlang deze moeilijkheden te boven te komen.
Echter niet enkel voor de staatsfinantiën, ook voor de volkshuishouding ziet de
toekomst er donker uit. Ik denk nu niet aan de afwikkeling van de allerwege voor
een goed deel nog geblokkeerde credietposities uit de dagen vóor den oorlog
dagteekenende. Deze afwikkeling geeft slechts een tijdelijke moeilijkheid, welke
door den duur van den oorlog zelfs reeds aanmerkelijk heeft verloren in beteekenis,
in zooverre de in allerlei bedrijven behaalde oorlogswinsten, die afwikkeling voor
een niet onbelangrijk deel reeds tijdens den oorlog mogelijk hebben gemaakt.
Ook dat bij het sluiten van den vrede allerlei sterk speculatieve posities, welke in
en door den oorlog ontstonden, zullen inzinken, vermeld ik slechts ter loops. Dit
moge voor sommige speculanten ruïneus blijken, van algemeen standpunt bezien
heeft het geen meerder belang, dan dat een tijdelijke, onnatuurlijke, bron van
verrijking voor sommigen, welke natuurlijk voor anderen een even groote benadeeling
tengevolge had, nu ophoudt te vloeien.
Evenzoo zijn de bezwaren welke de demobilisatie der millioenen, die thans aan
hun gewone werk zijn onttrokken, en niet aanstonds als volwaardige krachten daarin
zullen kunnen terugkeeren, slechts van tijdelijken aard; zij behoeven niet zwaarder
te wegen, dan die welke bij het uitbreken van den oorlog het onttrekken hunner
medewerking aan het bedrijfsleven moest veroorzaken.
Een eindelijk zie ik in dit verband af van de lasten welke de dienst der
staatsschulden op de volkshuishouding legt. Zij zijn ongetwijfeld voor deze niet
zonder beteekenis.
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De verstoring der staatsfinantiën zal het aandeel hetwelk de overheid aan de
ontwikkeling van het bedrijfsleven neemt (door het bekostigen van allerlei arbeid
op het gebied van de cultuur in ruimeren zin, van het verkeerswezen, van de
volksgezondheid) zeker in hooge mate beperken. Ook kan de wijze waarop in den
dienst der leeningen door belastingheffing zal worden voorzien, oorzaak zijn van
productie-belemmering. En voor zoover een deel der leeningen in het buitenland
werd geplaatst, ligt daarin, evenals in den verkoop van fondsen aan het buitenland,
gelijk bleek, een oorzaak waardoor de internationale verschuiving van volksrijkdom,
tijdens den oorlog ontstaan, ook na den vrede zal doorwerken. Evenzoo zullen de
rente en aflossing de welvaart-verplaatsing binnen de grenzen van het eigen land,
welke door de tijdelijke omlegging van voortbrenging en verbruik via de geheel
gewijzigde prijsverhoudingen van goederen en diensten werd teweeg gebracht, tot
een nog lang na den vrede voortdurende definitieve afwikkeling brengen. De regeling
van de belastingen kan hier wellicht een tegenwicht scheppen; zij kan echter ook de
beweging nog verscherpen. Maar overigens zijn de lasten van de staatsschuld hier
in zoover zonder belang, dat rente en aflossing, uit het volksinkomen geput, bij
volledige plaatsing dezer leeningen in het eigen land volledig weder in het
volksinkomen terugvloeien. De staat is slechts een organisatievorm der
volksgemeenschap, en onder de zoo even aangegeven voorwaarden verminderen de
lasten zijner schulden de volkswelvaart als geheel beschouwd niet. Zij zijn de
afspiegeling, de kostenverevening, van een verbruik dat reeds heeft plaats gehad. De
objecten van dit verbruik zijn bij den vrede reeds vernietigd, en behoeven dus niet
nog eens geproduceerd te worden. De lasten zijn reeds gedragen bij het einde van
den strijd. En het opmerkelijkste van den oorlog schijnt mij, dat dit zoo lang mogelijk
was, zonder dat het wegvallen van allerlei producten van anderen aard, de sterfte
buitensporig opdreef. Wel is door den impuls van den oorlog de productieve kracht
van hen die niet behoefden uit te trekken
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sterk vergroot, en heeft men in Duitschland zelfs de landbouwproductie, ondanks
het ontbreken van een groot deel der landarbeiders, nog belangrijk weten uit te breiden
boven de cijfers der vredesjaren. Maar door een en ander kan toch slechts een deel
van de bres, door den oorlog in de productie van andere goederen dan
oorlogsbenoodigdheden geslagen, zijn gedicht.
Indien ik ondanks dit alles benauwde tijden op sociaaleconomisch gebied voorzie,
dan is dit in de eerste plaats, omdat de vrede weder een aanpassing van het
bedrijfsleven, nu echter in tegengestelde richting, noodig maakt, welke onder zeer
veel moeilijker omstandigheden zal moeten plaats hebben dan die, welke op het
begin van den oorlog volgde. Thans niet een wijziging in het productieplan omdat
sommige bedrijfstakken zéer veel loonender werden dan anders, maar omdat zij
ophouden loonend te zijn. De reconstructie van het najaar van 1914 begon in een
tijdvak, volgend op grooten economischen bloei, met een betrekkelijk ruime geldmarkt
en onder den invloed eener vrij algemeene prijsstijging. Thans wordt zij voltrokken
onder den drang eener plotselinge daling der prijzen welke volgen moet op het,
althans tijdelijk, verdwijnen van de vraag naar oorlogsbenoodigdheden, op het vrij
komen van allerlei opgehoopt aanbod (van graan, wol, hout, petroleum, katoen,
scheepsruimte enz.), een en ander vallend in een tijdperk, waarin de koopkracht van
breede kringen der bevolking, ook door het ontzaggelijke verlies aan menschenlevens
in den oorlog, sterk is verminderd. Daarbij komt, dat voor de bedrijven zelf de
aanpassing nu veel bezwaarlijker zal zijn dan in 1914. Het vaste kapitaal is in
ondernemingen die voor den oorlog werkten door overmatig gebruik, in andere, die
moesten stilliggen, door stilstand in productieve waarde verminderd. Vernieuwingen
zijn noodig, maar de reserves en voorraden zijn uitgeput; de veestapel vordert dringend
aanvulling. En ook de arbeidskrachten, waarmede het bedrijfsleven op nieuw in
normalen gang moet worden gezet, zijn door den oorlog schaarsch en niet volwaardig
meer.
Zeker er zal voor het herstel der geweldige verwoestingen
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welke plaats hadden, voor herbouw der verloren scheepsruimte, in de
kleeding-industrie en wat men meer noemen wil, aan allerlei dingen behoefte zijn.
Maar wat hebben zij, bij wie deze behoeften spreken, (voor zoover niet behoorende
tot hen die groote oorlogswinsten maakten, welke dan door anderen in den vorm van
verhoogde belastingen zullen moeten worden afgewikkeld) in ruil voor het benoodigde
aan te bieden? Het zal dan eerst recht blijken, wat het zeggen wil, dat de menschheid
zich 1½ jaar of nog langer zóo overwegend, met schorsing der normale
kapitaalvorming en kapitaalinstandhouding, toelegde op uitzetting van het verbruik.
Men zal wellicht wijzen op de geweldige ontwikkeling der techniek in de laatste
halve eeuw, waardoor herstel van geleden schade thans zooveel sneller mogelijk is
dan voorheen. Deze ontwikkeling is ongetwijfeld een hoopgevend feit, maar hoe
oneindig veel grooter is ook de schade welke deze wereldstrijd te weeg bracht!
De volkswelvaart wordt in breede trekken, mag men zeggen, bepaald door den
omvang van het netto volksinkomen (waaronder natuurlijk een som van goederen
en diensten, niet van geld is te verstaan) eener-, het bevolkingscijfer anderzijds. Die
som van goederen en diensten nu moet van dag tot dag worden geproduceerd door
de arbeidskracht en het kapitaal waarover een volk beschikt. Bovendien moet het
kapitaal op dezelfde wijze worden in stand gehouden op straffe van verarming van
het volk dat te dezen opzichte in verzuim is. Kon nu, na den vrede de productie
eenvoudig langs de oude lijnen weder worden opgevat bij het punt, waar op 1
Augustus 1914 de normale ontwikkeling afbrak, dan, zeker, zou de volkswelvaart
spoedig weder het oude peil bereiken, en zouden de geleden verliezen snel zijn gedekt.
Het is echter volkomen ondenkbaar, dat aldus eenvoudig een streep zoude worden
gezet onder de oorlogsjaren. Reeds wegens den grooten omvang der vernielingen
welke plaats hadden en wegens de reusachtige uitzetting van het verbruik welke de
instandhouding en vernieuwing van
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den kapitaalvoorraad ten zeerste belemmerde. De kapitaalvoorraad, zoowel wat het
vaste als wat het vlottend kapitaal betreft, is sterk verminderd. Daarbij komt, dat de
bloem der 18-45-jarigen in de oorlogvoerende landen op de slagvelden rust, of
verminkt werd, terwijl ook van degenen die gaaf uit den strijd komen de
arbeidsbekwaamheid sterk moet hebben geleden. Voorts valt te denken aan de
afgronden van haat welke zich tusschen de volken hebben geopend, en zeker niet
spoedig zullen gedempt of overbrugd kunnen worden. Het tarra van het bedrijfsleven
zal dientengevolge straks in hooge mate blijken toegenomen te zijn. Natuurlijk zal
het ook verder trachten zich te ontwikkelen langs de lijnen van den geringsten
weerstand. Maar nieuwe banen zullen voor zijn ontwikkeling worden opgezocht, en
de weerstand welke het daarbij zal te overwinnen hebben zal zeer aanzienlijk grooter
zijn dan voorheen.
Het uiterlijk teeken van dezen gewijzigden toestand zal, vrees ik, een krachtige
opbloei van het protectionisme wezen, dat op zijn beurt de productiekosten van het
volksinkomen verzwaart, maar allerwege in de oorlogvoerende landen een bodem
zal vinden, waarin het welig tiert. Reeds op volkpsychologische gronden is het weinig
waarschijnlijk, dat de landen die thans op het scherpst elkaars producten weren, en
tot op zekere hoogte zich hebben aangepast aan het ontbreken in de markt van allerlei
wat er vroeger werd aangetroffen, na den vrede die producten zullen toelaten in vrije
concurrentie met die der eigen burgers. Wat nu als ‘trading with the enemy’ op de
zwaarste straffen verboden is, zal niet aanstonds na het einde van den oorlog als
‘trading with a friend’ worden aanvaard. Voorts zal de verleiding groot zijn om de
invoerrechten te gebruiken als een middel om de berooide schatkisten te helpen
vullen. Hooge invoerrechten, mits niet prohibitief werkend, werpen, ten koste der
verbruikers, belangrijke baten af voor de nationale producenten der beschermde
goederen, doch daarnevens ook voor den fiscus. En ook op mercantilistische
overwegingen, hoe onjuist die ook mogen zijn, zal men de protectie, naar te vreezen
staat niet zonder succes, verde-
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digen. Allerwege in de oorlogvoerende landen staan de wisselkoersen op het neutrale
buitenland thans ver boven het goudpunt. Sterke vermeerdering van den uitvoer, van
vorderingen op het buitenland derhalve, naast beperking van den invoer, van schulden
dus aan het buitenland, zal ieder der onder die ongunstige wisselkoersen lijdende
staten nastreven als middel om in den toestand van zijn valuta verbetering te brengen.
En ter verwezenlijking van dit doel zal protectie in breede kringen een bruikbaar
middel worden geacht.
Het volksinkomen zal dus blijken te zijn verminderd, en de productiekosten daarvan
zullen zijn verzwaard. Een toestand welke het welvaartspeil nog te meer zal drukken,
indien de oorlog den volken aanleiding geeft zich aanstonds na den vrede opnieuw
krachtig tegen een herhaling te gaan wapenen, en een nog grooter deel van het
volksinkomen dan voorheen te bestemmen, niet voor verbetering van de algemeene
volkswelvaart, doch voor militaire uitgaven, welke slechts met het oog op de
bevrediging der behoefte aan uitwendige veiligheid productief kunnen heeten. Men
moge zich koesteren in de hoop, dat de ervaringen in den wereldoorlog van 1914-'16
opgedaan den weg naar een eeuwigen vrede zullen blijken geëffend te hebben, ik
voor mij acht het meer waarschijnlijk, dat de in den strijd betrokken volken die
ervaringen zullen benutten, om hun weermacht te versterken en te vergrooten, en dat
het tegendeel eener algemeene ontwapening te wachten is.
Zoo nadert een tijdvak, waarin het netto volksinkomen in verhouding tot de
bevolking zal zijn gedaald, met het gevolg dat, al zakken door sterke inkrimping van
het verbruik, de prijzen ook beneden oorlogspeil, de toestanden van vóór den oorlog
voorshands niet zullen terugkeeren. Men kan door duurte-toeslagen trachten
symptomatisch voor enkele groepen der bevolking die daling van het reëel inkomen
te bestrijden. Maar zij zullen, in algemeenen zin, het kwaad slechts vermeerderen,
en de oorzaak ervan ongemoeid laten. Deze is, dat de dingen welke men behoeft
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in mindere mate dan voorheen beschikbaar zijn, en dat eerst geleidelijk de beschikking
zal worden verkregen over de middelen om de productie ervan weder op te voeren.
Met name zal blijkens het voorafgaande, in de eerstkomende jaren groot
kapitaalgebrek bestaan. De rente zal ongetwijfeld stijgen. De staten hebben op
reusachtige schaal alle beschikbare besparingen geabsorbeerd, door het uitgeven van
leeningen, welker opbrengst voor verreweg het grootste deel niet tot bekostiging van
productieve uitgaven diende, en het bedrijfsleven dus niet of nauwelijks ontwikkelde.
De industrie zal, voor de hervatting, en onder meer bezwarende voorwaarden, van
haar normale taak, groote behoefte hebben aan kapitaal. De besparing zal bemoeilijkt
zijn wegens de vermindering van het reëel volksinkomen in verhouding tot de
bevolking, en ook omdat de volproductieve leeftijdsgroepen (tengevolge van het
sneuvelen van honderduizenden daaruit, en van het feit, dat de groote aantallen van
verminkte gepensionneerden aan het volksinkomen meer onttrekken dan zij er aan
toevoegen) nu een kleiner deel der bevolking uitmaken. Zoo zullen, naast het kapitaal,
ook goede, economisch-volwaardige arbeidskrachten na den oorlog schaarsch zijn.
Zijn kapitaal en arbeid het in gelijke verhouding geworden, dan zal dit beteekenen,
dat minder productieve energieën beschikbaar zijn dan voorheen, en dat de aanwezige
dus slechts in de meest loonende bedrijfstakken economisch zullen kunnen worden
gebruikt. De verdeelingsvoet der bedrijfsuitkomsten tusschen kapitaal en arbeid zal
dan ongewijzigd blijven, maar door hoogen prijsstand zal het reëel inkomen van
allen zijn verminderd. Mogelijk is echter ook, dat de rentestijging, welke goeddeels
ontstond uit oorzaken, geheel liggend buiten de uitkomsten van het eigenlijk
bedrijfsleven (de behoeften der staten) grooter zal blijken dan de van die uitkomsten
rechtstreeks afhankelijke bereikbare loonstijging. In dat geval zal de druk van de
economische inzinking inzonderheid de arbeiders treffen. Houden dezen aan den
vóor den oorlog veroverden loonstandaard vast, dan zoude daardoor
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het cijfer der werkloozen sterk toenemen. En zoo men deze uit de werkloozenfondsen
zou blijven onderhouden - wat dan wel alleen mogelijk zoude wezen, indien zij van
overheidswege worden in staat gesteld tot het voortzetten der uitkeeringen - dan zou
men daarmede slechts bereiken, dat zeker deel van het volksinkomen werd beschikbaar
gesteld voor valiede werkkrachten, die tot de vorming daarvan niet medewerkten.
Allerminst dus een oplossing van de moeilijkheid! De werkloosheid-verzekering is
een heilzame instelling, welke bij een tijdelijke inzinking van de arbeidsmarkt, het
loon op peil kan houden, mits die inzinking van korten duur zij. Is zij dit niet, dan is
loondaling onvermijdelijk en kan slechts nieuwe kapitaalvorming geleidelijk herstel
van den ouden toestand te weeg brengen. Het socialisme moge meenen, dat het
instituut der collectieve contracten, en der vaststelling van standaardloonen,
waarbeneden de arbeiders ook in tijd van groote slapte op de arbeidsmarkt niet bereid
zijn te werken, de economische krachten, welke de loonvorming beheerschen, hebben
buiten werking gesteld. Dit is een naïeve dwaling, welke den schijn neemt voor het
wezen. Die krachten werken in niet mindere mate dan vroeger. Alleen zijn de
genoemde instituten oorzaak, dat zij hun werking in andere vormen openbaren.
Voorheen daalde, bij economische depressie, het loon over nagenoeg de geheele
linie. Thans blijft het loon op peil, maar klimt het aantal der werkloozen. En het is
a priori geenszins zeker, dat het verdiende arbeidsinkomen in den nieuwen toestand
grooter is dan het bij handhaving van den ouden zoude geweest zijn.

V.
Ik trachtte in het bovenstaande uit het economisch wezen van den oorlog, zooals dit
zich thans, meen ik, met groote duidelijkheid openbaart, eenig inzicht te putten met
betrekking tot de waarschijnlijke naaste toekomst. Tot blijmoedige conclusiën kon
ik daarbij niet komen. Mag men echter alle landen in dit opzicht gelijk stellen? Kan
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het niet zijn, dat de druk der komende tijden in volle zwaarte op enkele vallen zal,
en door andere niet zal worden gevoeld?
Ongetwijfeld zullen er groote ongelijkmatigheden tusschen de onderscheidene
landen bestaan. De vredesvoorwaarden zullen moeten uitmaken inhoeverre de
verschillen, thans reeds merkbaar tusschen den economischen toestand der rechtstreeks
in den oorlog betrokkenen, zullen worden uitgewischt of wellicht nog verscherpt.
En, bovenal, de neutralen hebben tijdens den oorlog een geweldigen voorsprong
gekregen tegenover de oorlogvoerenden, welke, zelfs al zouden voor sommigen
dezer laatsten de directe oorlogskosten door een oorlogsschatting hunner vijanden
volledig worden gedekt, niet geheel zoude kunnen worden opgeheven. Toch moet
men ook te hunnen opzichte zich, meen ik, hoeden voor te groot optimisme. Ook in
de neutrale staten is het verbruik van allerlei legerbenoodigdheden in verband met
den oorlog sterk toegenomen, en de koopkracht van velen door de duurte verminderd.
En evenals de druk van den oorlog ook daar zich in allerlei bedrijven zwaar heeft
doen gevoelen, zal de uitputting der oorlogvoerende landen na den vrede op de
ontwikkeling van het bedrijfsleven in de neutrale landen terugwerken. Indien de
vermogens welke er op kosten der belligerenten door sommigen tijdens den oorlog
werden gevormd, overwegend binnen de landsgrenzen loonende belegging kunnen
vinden (en de lust om in het buitenland plaatsing voor besparingen te zoeken zal, nu
de daarmede verbonden risico's plotseling zich met zoo verbijsterende duidelijkheid
hebben geopenbaard, ongetwijfeld bij zeer velen sterk zijn verminderd) dan zal, al
staan hier voor anderen belangrijke verliezen tegenover, de toestand, met name op
de arbeidsmarkt over het geheel vrij gunstig kunnen zijn. Maar toch, en met name
geldt dit voor een klein land als het onze, zal ook in neutrale landen de terugslag van
de belangrijke vermindering der koopkracht van het grootste deel der
cultuurmenschheid zich ongetwijfeld doen gevoelen. Hoe zou ons land een eilandje
van groote welvaart kunnen
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blijven vormen te midden eener verarmde wereld? De rijkdom zijner klanten is voor
den koopman de bron van den zijnen, en ons land met zijn zóo ontzaggelijk snel zich
uitbreidende bevolking is in toenemende mate aangewezen op vermeerdering van
zijn export1). Voor zoover deze - als b.v. in de diamantindustrie - grootendeels gaat
naar neutrale landen, welke eveneens in den oorlog groote winsten konden maken,
moge een bemoedigende toekomst in het verschiet liggen, al zal moeten worden
afgewacht in hoeverre die landen straks in genoegzame mate afnemers zullen blijken
van onze uitvoeren. Maar deze landen vormen slechts een betrekkelijk klein deel der
cultuurwereld, en onze naaste buren zijn het niet.
In ieder geval is het echter een heugelijk feit, dat ons land, in een mate als wel
niemand bij het losbarsten van den oorlog heeft kunnen voorzien of durven hopen,
dank zij de door onze Regeering zoo gelukkiglijk gehandhaafde neutraliteit, een
voorsprong heeft gekregen boven de zwaar belaste oorlogvoerende staten, een
voorsprong welke ongetwijfeld met de enkele honderden millioenen welke de
handhaving onzer onzijdigheid ons kostte niet te duur is betaald. Moge het blijken,
dat in ons volk de zedelijke krachten leven om, in dezen tijd van ontzaggelijken ernst,
zich die bevoorrechte positie blijvend waardig te toonen.

1) Dat, niet het minst ook ter wille daarvan, handhaving onzer beproefde vrijhandels-politiek
beslist noodig is, worde thans slechts in het voorbijgaan opgemerkt.
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Het tekort der kunsthistorie
Door Just Havelaar.
Het moet worden erkend, dat de zoo grootsch opgezette voordrachten-reeks ter viering
van Architectura's 12e lustrum, een zeker gevoel van teleurstelling heeft nagelaten.
Er waren ongetwijfeld indrukwekkende momenten: de bezielde en
ernstig-overtuigde woorden, die Berlage en Roland Holst tot ons spraken, zullen niet
vergeten worden; de Bazel's weidsche ideeën-vlucht voerde ons mee in de sfeer der
verhevenste geestelijkheid; en Pit's curieuseenvoudige ‘vondst’ is het overdenken
waard, daar ze een zekere stelselmatigheid kan brengen in onze beschouwing der
sier-kunst.
Maar waarom ging van de overige sprekers zoo weinig kracht uit? Waarom bleef
zoo weinig, van 't gesprokene, voortleven in onzen geest? - Daar waren er, bij wie
de zinnen als een waterval te voren bruisten, bij anderen lekten ze eer drupsgewijs
op ons neer: maar de zwier en de schroom lieten ons al even onverschillig. Wat
wilden deze heeren, die toch veel weten en begaafd zijn? Wat betoogden ze eigenlijk?
Wat trachtten ze ons bij te brengen? Zij hebben onze hoofden leeggepraat.
Slechts dit bewezen ze: dat wij op zeer bedenkelijke wijs onder de macht zijn
geraakt der Duitsche ‘Kunstwissenschaft’.
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De groote belangstelling voor alle vormen der historische kunst is een natuurlijk en
gelukkig verschijnsel van dezen tijd. Machtig leeft en woelt in ons een drang naar
aesthetische zelf-verwezenlijking. Wij willen uit 't moeras geraken der burgerlijke
zelfgenoegzaamheid. Wij zijn beu van 't anarchistisch individualisme der moderne
kunst. Wij droomen van een toekomst, die meer éénheid en orde zal scheppen; wij
hunkeren naar een gemeenschappelijke geestes-overtuigdheid, die de verstrooide
krachten binden zal. Maar wij weten, dat we aan zulk een eenheid nog in 't geheel
niet toe zijn. Geen, die met klaarheid het wezen dier eenheid vermag aan te duiden.
Wie durft zekerheden uitspreken in een wereld als de onze? Zij, die nog meenden
deze innerlijke zekerheid te bezitten, verstommen, nu de oorlog alle illusionisme
heeft stuk gebombardeerd, nu we wel is waar sterker dan ooit beseffen dat 't zóó niet
langer gaan kan, maar tegelijk minder dan ooit de toekomst durven voorspellen.
Ons voegt een houding van afwachtende passiviteit. De droom van ons hart echter
wil van zulk een houding niet weten. Die passiviteit is tegen-natuurlijk. Wie ‘leven’
zegt, zegt ‘actie’.
Smachtend naar de toekomst, zien we smachtend terug naar 't verleden. Wij zijn,
zooals Bierens de Haan het onlangs in een Gids-artikel zei, wij zijn ‘toeschouwers’
geworden. Wij overschouwen ons verleden. Wij verdiepen ons in de
schoonheids-openbaringen der historie om er den innerlijken zin van te verstaan; en
- bij alle verschil - voelen wij ons verwant aan den geest van al die scheppingen der
eeuwen. Wij hervinden ons in de weemoedsstemming van Van Goyen's
landschaps-droom, in de teedere blijdschap van Raphaël's paganistisch Katholicisme,
in de koele en klare verhevenheid van een Griekschen tempel, in het geweld van
Egypte's mysticisme. Wij bewonderen het kunstwerk der vergane tijden, voor zoover
wij er ons in hervinden. En wij hervinden ons in alle...
Maar waarom prikkelt ons dan de ontzagwekkende
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arbeid, door de kunst-historici volbracht, zoo telkens tot verzet? Is hun werk er niet
op gericht ons nader te brengen tot die kunst, die wel niet de kunst van onzen droom
kan zijn, maar die toch zoozeer onze belangstelling vasthoudt? Is het niet juist de
eigenlijke taak dezer geleerden ons de noodwendigheid, de logica, de voortduring
der kunst-ontwikkeling te leeren verstaan? Doen zij ons niet het wezen der historie
voelen? En blijft de historische kennis ons niet een middel om sterker te staan in den
strijd der toekomst, die de strijd van alle stervelingen is? Nietzsche heeft de studie
der geschiedenis afgewezen, wat moedig was; maar wij weten dat 't over-moed
beteekende. Nietzsche's drift bleek ongeduld. Misschien bewijzen wij vaster te
gelooven, door minder onstuimig vooruit te drijven. Wij willen geen illusies
opbouwen, om naderhand, zelfverblind, die luchtige illusie-kasteelen voor vaste
burchten aan te zien.
Ik ontken geenszins het belang van 't geen de kunstwetenschap gedaan heeft. Maar
ik vrees dat haar nut op den duur niet op zal wegen tegen haar gevaar. En na de
lezingen van ‘Architectura’ te hebben bijgewoond, is die vrees tot een booze schrik
verstelligd. Bleken niet zelfs kunstenaars zóó sterk bevangen in de hypnose der
geleerdheid, dat de mond hun gesnoerd werd en zij slechts warrelig stamelen konden
over belangrijke neven-kwesties, waar 't hun roeping was geweest het inzicht te
verhelderen en de liefde te doen ontvlammen? Hoe dood en doodend was die
wetenschappelijkheid, hoe liefdeloos, hoe ongeestelijk! Zij bouwde niets op, zij
takelde af. Zij analyseerde tot er niets overbleef dan een fragment van een geraamte.
En ik besefte dat het niet anders kon.
Er zijn drie manieren waarop de kunst kan worden beschouwd: de wetenschappelijke,
de aesthetische en de geloovige.
De wetenschap ziet in kunst het document. En ook het document heeft zijn waarde.
De aesthetische ziet in haar de schoonheid, het essen-
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tieel-kunstzinnige, datgene, wat een goed kunstwerk onderscheidt van een valsch en
datgene, wat 't eigenst wezen is van elke kunst: de stijl.
Een wetenschappelijk kunst-kenner zonder aesthetische intuïtie zal een vrijwel
waardeloos werker zijn: want, daar hij 't wezen niet voelt der kunst, misduidt hij ook
telkens haar documenteele waarde. Wie een monument als 't Germania-beeld aan
den Rijn voor vol aanziet, of wie van de Arc de Triomphe in Parijs of van het
Volkren-Denkmal bij Leipzig niet weet te onderscheiden wàt daar precies is
verwezenlijkt, van welken geest zulke werken vervuld zijn, kortom: wie ‘bedoeling’
en ‘wezen’ niet onderkennen kan, zal onjuiste conclusies trekken, óók voor zoover
hij die scheppingen als historisch document beschouwt.
En hoe meer de kunst-historicus van deze soort zijn tegenstander hierbij van
subjectivisme beschuldigt, hoe klaarder hij blijk geeft niet te begrijpen waar 't om
gaat.
Omdat de zuiver wetenschappelijke kunst-onderzoeker het wezen dier kunst nooit
raakt, nooit raken kàn, bepaalt hij zich liefst tot een studie der uiterlijke
vorm-ontwikkeling, waarbij de geest, welke die vorm bezielde, en dus ook het
essentieele stijl-wezen eener kunst, onverstaan blijft. De kunst wordt voor hem een
formulisme, een oplossing van louter zakelijke problemen, een technisch curiosum.
Hij legt uitsluitend nadruk op het wórden, voelt nooit het zijn der kunst. En ook de
kunst is een rusteloos worden en verworden; maar wat 't heerlijke der kunst uitmaakt,
dat is haar eeuwig zijn, haar eeuwig absolutisme in de stage wenteling der
betrekkelijkheid. Na Herder kwam Goethe, na Goethe Novalis, na Novalis kwam
Hoffmann, maar Herder's ‘Ideeën’ en Goethe's ‘Faust’ en Novalis' ‘Hymne’ en
Hoffmann's ‘Goldener Topf’ vormen in de durende wisseling eeuwigheids-momenten;
en de waarde dier werken ligt in het eeuwige. - Van der Pek verzocht ons aan hem,
d.w.z. aan zijn Hol en zijn Hut te denken, wanneer wij ons weer bevinden mogen
voor de Notre Dame van Parijs: in de Kathedraal immers was het Hol en was de Hut
voor-ondersteld. Maar niet de trouwhartige
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inleider der 1e voordracht en niet zijn akelig Hol zijn belangrijk: belangrijk is het
wonder van de Notre Dame1).
Wanneer echter de kunst-historicus, bij lief toeval, bovendien begenadigd is met
de gave der aesthetische intuïtie, zal hij dàn niet ons bevredigen, zal dan zijn woord
niet een scheppend woord kunnen zijn?
De laatste zin van den laatsten spreker luidde ongeveer: ‘Kunstenaars mogen
overtuigd zijn, overtuigd van één ding; wij, kunsthistorici, niet. Ons echter past de
schoone houding van den aesthetischen Toeschouwer.’ En reeds twee zijner
voorgangers hadden met kennelijke nadrukkelijkheid hetzelfde betoogd: voelden zij
een verwijt, een zekere teleurstelling in de wachtende stilte hunner hoorders?
Zeker, de aestheticus is de volstrekte Toeschouwer, waarvan Bierens de Haan ons
sprak. Hij veroordeelt niets, hij schenkt niets zijn voorkeur; hij constateert, hij geniet
en hij gaat verder. Hij trekt geen conclusies. Hij erkent geen grenzen, geen norm, en
breidt zich voortdurend uit. Hij is de apostel der schoonheid, de apostel der
aandoening.
Inderdaad heeft deze houding iets edels. Maar wat behoort er ook niet toe! Het is
geen kinderspel elke schoonheidsuiting gelijkelijk mee te leven zonder voorkeur,
zonder overtuiging. - Of de sprekers veelal die hoogte bereikten? ‘Wij zijn wel geen
kunstenaars, mààr...’ Ai! wat zijt ge dàn? Denkers? Denkers denken alles, maar
gelooven slechts het ééne, het ééne dat voor hen het alles omvat. Hoe kunt ge
aesthetici zijn en geen kunstenaars? Constateerders zijt ge, constateerders van het
feit.
Weet ge wie een aestheticus was? Een Oscar Wilde, een Pater, een Van Deyssel,
een Baudelaire misschien... geniaal-begaafden, met wie - ik geloof het gaarne - gij

1) Dat vele sprekers zoozeer in geestdrift (of althans in verstandsdrift) geraakten, waar ze over
den Louis XV stijl te spreken kwamen, moet misschien eveneens worden verklaard uit de
over-groote belangstelling voor het wórdings-proces der kunst: deze beschouwings-wijze
leidt er toe grooten nadruk te leggen òf op de nietige geboorte òf op het doodelijke einde;
en de Louis XV stijl is een pseudo-eind in de eindelóóze kunst-ontwikkeling.
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u niet meten wilt. Prachtige naturen waren het en absolute kunstenaars. - En nóg...
waren zij wel aestheten in den volstrekten zin?
Aestheet te zijn, dat was het ideaal van den 19en eeuwschen artiest. Hij kon niets
gelooven; hij kon genieten, genieten en eindeloos lijden, maar genieten wilde hij.
De Schoonheid was zijn geloof, het eenige geloof dat hij behield, het eenige dat hij
behouden kón. Alles ontzonk hem, slechts de Schoonheid bleef hem over, de
Schoonheid die hij verhief tot een star-onbewogen abstractie, hoog-tronend boven
alle werkelijkheden uit, de sfinx-gelijke...
De aestheticus is een pure en hooge dilettant. Een reus aan ziels-kracht moet hij
zijn, die deze houding in haar volheid durft aanvaarden. Hij moet veel getwijfeld,
geleden en geworsteld hebben, eer hij berusten kan in zulk een ijl geloof. Hij moet
hebben beseft dat voor hem, rampzaligen schoonheids-zoeker in een overtuigingloozen
tijd, deze houding de laatst mogelijke is.
En weer hoor ik de dartele of tobberige, maar altijd inhouds-arme woorden
verruischen in mijn vermoeide hoofd. Aesthetici, zij? Maar mijn hemel, zij zijn er
immers veel te brave lieden voor!
De waarheid is en zal steeds zijn, dat 't onpartijdig aestheticisme indruischt tegen
de voorwaarde zelf van ons leven. Wij kunnen geen passieve toeschouwers zijn: dat
leven, wier uitingen wij beschouwen, is immers ook ons eigen leven! Wij zelf
handelen daarin mee, wij zijn daarin betrokken. Niets staat buiten ons; alles is in ons.
Heel de wereld weerspiegelt zich in ons hart, maar 's menschen taak, noodzakelijke
taak, is eenheid te brengen in die veelheid van ervaringen en aandoeningen. Wie die
taak niet aanvaardt blijft een machtelooze.
‘Handel, maar ge doet 't op uw eigen risico’, riep Emerson ons toe. Maar handel!
De daad is het leven. En een risico blijft, den hemel dank, ons leven altijd. Iedereen
moet 't wagen zich zelf te zijn, wil hij tot de hoogte reiken der objectiviteit. Het
al-waardeerend aestheticisme
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heeft met die objectiviteit niets gemeen; het is er meestal slechts de parodie van.
Wanneer iemand spreekt over 't Katholicisme, moet ik tenslotte klaar begrijpen
of hij zelf katholiek is, ja of neen. Begrijp ik dit, na hem gehoord te hebben, nog niet,
dan zal ook heel zijn rede als wind aan mij voorbij zijn gegaan. Wie spreekt over 't
Katholicisme zonder zelf katholiek te zijn, zal dan eerst iets wezenlijks over zijn
onderwerp hebben gezegd, indien hij me heel de grootheid van dezen godsdienst
heeft doen voelen, doch daarbij geen twijfel toelaat aangaande zijn eigen houding
tot 't Katholicisme.
Maar kunst, zal men zeggen, is geen dogma. Kunst is zoo min een dogma als 't
Katholicisme dat in diepsten zin kan zijn. Kunst is de openbaring van een zekere
geesteshouding. Kunst is géést. En wat van den geest is, kan ons nooit gelijkwaardig
zijn.
Stel u open voor alle vormen der geestelijkheid; voor alle, verstaat ge? Dring door
in alle bestaansmogelijkheden, in alle; en met geheel uw ziel. Onderschat niet de
wijsheid van den twijfel. Wil niets dwingen; toon u niet stelliger dan ge in uwe ziel
wel zijt. Laat het van zelve gebeuren. Maar als ‘het’ gebeurt, wil dan ook niet wijzer
zijn, dan ons menschen gegeven is en verhinder u zelven niet uit de puinhoopen van
uw twijfel, de kathedraal van uw geloof op te bouwen. Ieder geslacht heeft weer
opnieuw zijn geestelijke waarden te bepalen, zijn idealen te stellen en met 't verleden
af te rekenen. Peil elk kunstwerk tot in den diepsten grond zijner geestelijkheid; maar
hef u zelf weer boven dat kunstwerk uit of ge zult u verliezen in de ruimte van het
niet-zijn en al uw kennis en al uw gemoedsverfijning zullen verstrooid en vormeloos
blijven als een deinende zee. Verwerp niets, maar orden. Er gaat volstrekt geen kracht
van u uit, zoolang ge niet staat voor uw zaak.
Om kunst te verstaan is noodig: kennis; zooveel mogelijk kennis. De rijkste kennis
echter blijft vergeefsch zonder het schoonheids-besef; en het fijnste schoonheids-
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besef blijft doelloos zonder 't levend inzicht dat die schoonheid de openbaring is van
een geestelijkheid; en wie dit inzicht heeft, voelt de absolute noodzaak der ordenende,
bouwende eenheid.
Hij, voor wien elke vorm van geestelijkheid gelijk van zin is, moet vervallen tot
de scepsis die immoreel, die kràchteloos-immoreel is. Pure, d.i. mathematische
wetenschappelijkheid verheft zich nooit boven het technische. Zelfs Spinoza moest
tenslotte subjectief zijn.
Maar de looste houding - ik geef het toe - is de houdinglóósheid.

Onze Eeuw. Jaargang 16

260

De Nederlandsche Overzeetrust Maatschappij. (N.O.T.).
Door V.R.Y. Croesen.
De oorlog heeft nu welhaast anderhalf jaar in Europa gewoed en in stede van te
verslappen breidt hij zich nog voortdurend over eene steeds grooter wordende
oppervlakte van ons werelddeel uit. Niemand heeft bij den aanvang aan een zoodanig
lange worsteling gedacht en nergens heeft men dan ook voor zoo'n lange periode
voorzorgsmaatregelen getroffen. - En toch gaat het leven van de groote massa van
onze bevolking alweder vrij geregeld zijn gang. Niettegenstaande de grondvesten
van ons maatschappelijk leven bijna alle ondermijnd zijn hebben wij ons gewend
aan den huidigen toestand en ons vereenzelvigd met maatregelen, die ons nog niet
zoo heel lang geleden met schrik en vrees voor de toekomst vervuld zouden hebben.
Op de periode van panischen schrik, die gelukkig maar heel kort duurde, is er eene
gevolgd, waarin met koortsachtige haast gewerkt werd om op de ruïnes van ‘het
vroegere maatschappelijke leven’ een stel nieuwe gebouwen op te richten. 't Zijn
allerminst wonderen van architectuur, zij dragen in alle onderdeelen de kenmerken
van de haast, waarmede
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zij in elkaar werden getimmerd, er vertoonen zich telkens gebreken en ieder oogenblik
is herstelling noodig, maar toch, wij zijn in zekeren zin alweder in de nieuwe
woningen thuis.
Wie de bouwmeesters waren? In de eerste plaats de Regeering, maar daarnaast
werd ook menig gebouw door het particulier initiatief opgericht. Onze industrie en
handel, in het bezit van hun volle kracht, doordat zij niet verwend waren door
beschermende rechten, maar integendeel gewend waren op eigen beenen te staan en
zelf hun wegen te zoeken, zijn in staat gebleken duizenderlei moeilijkheden op te
lossen en nieuwe methoden uit te denken, waar de oude voorloopig onbruikbaar
bleken. - Men heeft alle reden om er zich over te verwonderen, dat ‘het nieuwe
maatschappelijke leven’ weer zoo spoedig, zij het ook met horten en stooten, op gang
kwam en men moet er zich tevens over verheugen, dat onze volkskracht zoo groot
bleek te zijn, dat zij, ten deele zonder rijkshulp, raad wist te schaffen.
Een van de meest merkwaardige en meest belangrijke uitingen van die kracht is
wel geweest de tot standkoming van de Nederlandsche Overzeetrust Maatschappij.
(N.O.T.). Toen omstreeks November 1914 onze overzeesche goederenhandel gevaar
liep vrijwel geheel stop gezet te worden door de maatregelen van verschillende der
oorlogvoerende partijen is, door samenwerking van de Commissie voor den
Nederlandschen Handel met een aantal Stoomvaartmaatschappijen en
bankinstellingen, de maatschappij gesticht, die thans door bijna ieder Nederlander,
zij het dan soms alleen ook in naam, gekend wordt als ‘de Not’. - Toen eenmaal het
uithongerings- en uitputtingssysteem door enkele van de oorlogvoerenden uitgedacht
was en in toepassing gebracht werd, liep Nederland groote kans mede in de
verdrukking te zullen geraken. - Men moge over het hierboven genoemde systeem
denken zooals men wil en het in onzen modernen tijd al of niet toelaatbaar achten,
maar eenmaal aanvaard was het niet anders mogelijk dan een onbelemmerden invoer
van allerlei goederen in het
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neutrale Nederland als een hoogst zwakke plek in het systeen te beschouwen. Nederland toch, gelegen te midden van de oorlogvoerende partijen en aan de zee, in
het bezit van een groote handelsvloot, in normale tijden voor een deel levende van
een hoogst omvangrijken doorvoerhandel en in staat zijnde om bij onbelemmerden
invoer van grondstoffen allerlei artikelen van waarde voor Duitschland te produceeren,
is allerminst eene quantité négligeable inzake voorziening van de Centrale
Mogendheden met levensen oorlogsbehoeften.
Of eene zoodanige belemmering of stremming van ons verkeer ter zee dan niet in
strijd is met vroeger gesloten tractaten? Wij hebben in onze eigen taal een
spreekwoord, dat zegt ‘nood breekt wet’ en de belemmering van den vrijen handel
ter zee van de neutrale mogendheden is allerminst de eenige toepassing van dat
spreekwoord in de geschiedenis van dezen oorlog.
Maar met dat stopzetten van onzen aanvoer over zee dreigden niet alleen onze
transito-handel en onze exportindustrie in het gedrang te komen, maar ook de
voorziening van onze eigen behoeften aan levensmiddelen en andere noodzakelijke
verbruiksartikelen. - Aanvankelijk trachtte onze Regeering dat gevaar te bezweren
door den invoer van granen zelf ter hand te nemen, door verschillende goederen aan
de Regeering te laten consigneeren en door uitvoerverboden van allerlei artikelen in
het leven te roepen. - Wat betreft tarwe (meel en bloem) is dit steeds zoo gebleven;
de Regeering is de eenige importeur, die tevens voor de distributie aan de bakkers
zorgt en daarbij zoodanige maatregelen getroffen heeft, dat frauduleuze uitvoer van
deze voedingsmiddelen tot de onmogelijkheden behoort. Hetzelfde geldt ten deele
voor maïs, dat thans, meer dan vroeger, een belangrijke rol speelt bij de voeding van
onze varkensstápel en bij die van enkele andere huisdiergroepen (pluimvee, enz.).
Ook ten aanzien van het derde, hierboven genoemde middel gaat de Regeering nog
steeds op den eenmaal ingeslagen weg voort en wel door het handhaven of het in het
leven roepen van uitvoerverboden, absolute,
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zoowel als gedeeltelijke. - Daarbij heeft men onder absolute uitvoerverboden te
verstaan zoodanige verhindering van den uitvoer van eenig artikel, dat alleen bij
hooge uitzondering en gewoonlijk gedurende eene korte spanne tijds, onmiddellijk
volgende op de afkondiging, dispensatie van het verbod mogelijk is. Onder gedeeltelijke uitvoerverboden heeft men te verstaan regelingen, waarbij
aan iederen, op consent toegestanen uitvoer van eenig artikel de levering van eene
bepaalde hoeveelheid van datzelfde artikel voor binnenlandsche consumptie verbonden
is. (Bijv. boter, kaas, varkensvleesch, eieren, enz.).
Tegen het tweede, hierboven genoemde en aanvankelijk toegepaste middel, het
consigneeren van allerlei in te voeren goederen aan de Nederlandsche Regeering,
rezen verschillende bedenkingen, zoodat daarmede niet kon worden doorgegaan. De N.O.T. oefent haar werkzaamheden uit bij de gratie van enkele buitenlandsche
regeeringen; daarbij trachten die regeeringen zich de zekerheid te verschaffen, dat
de invoeren van verschillende artikelen onze eigen behoefte niet overtreffen en voorts
dat in ieder geval niet een gedeelte daarvan over onze Oostelijke grenzen naar de
Centrale Mogendheden uitgevoerd wordt. Wanneer men dit in het het oog houdt en
daarbij bedenkt, dat de maatregelen, die tegenover ons neutrale land genomen worden,
niet altijd wettig zijn, dan zal men moeten erkennen, dat onze Regeering zich op den
duur niet kon leenen om aan de uitvoering van zoodanige maatregelen mede te werken
en die daarmede als het ware te sanctionneeren. Daarbij komt nog iets; het
consigneeren aan een adres van onverdachte reputatie is geen doel, maar slechts
middel. Er wordt op gerekend, dat de geconsigneerde de goederen slechts aan den
kooper aflevert, wanneer hij de noodige zekerheid heeft gekregen, dat de grondstoffen
of de daaruit vervaardigde producten niet alleen niet door de ontvangers der goederen
naar de Centrale Mogendheden worden uitgevoerd, maar ook dat zoodanige
ongewenschte uitvoer niet door latere koopers geschiedt. De taak van de instelling,
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die toelaat, dat alle goederen aan haar geconsigneerd worden is dus eene hoogst
verantwoordelijke en het kan niet op den weg van onze Regeering liggen onze toch
reeds ingewikkelde en nog altijd precaire positie, nog gevaarlijker te maken.
De N.O.T. is dus uit den nood der tijden geboren en oefent, waar zij het vertrouwen
van de Regeeringen der geallieerden heeft en invoer buiten hare medewerking van
de meeste goederen onmogelijk is, een buitengewoon groote macht uit. Het is een
ongekend iets in de geschiedenis van ons land, dat ééne particuliere instelling onzen
handel en industrie vrijwel geheel beheerscht. In normale tijden zou men dat als een
hoogst ongewenscht verschijnsel moeten beschouwen, maar gegeven de huidige
omstandigheden en toegerust met de wetenschap, dat zonder een controleerend
lichaam als de N.O.T. onze handel en industrie reeds grootendeels verloopen zouden
zijn, moet men dankbaar het vele goede, dat de Nederlandsche Overzeetrust
Maatschappij verrichtte, erkennen en aanvaarden.
Het doel van de N.O.T. is blijkens Artikel 2 van de laatst gewijzigde statuten: ‘het
verleenen van hare tusschenkomst in den ruimsten zin des woords ten behoeve van
Nederlandsche kooplieden of vennootschappen van koophandel teneinde ondanks
den bestaanden oorlogstoestand den ongestoorden aanvoer en uitvoer van goederen
zooveel mogelijk te verzekeren’. Zij doet zelve geen zaken, maar treedt uitsluitend
bemiddelend op. Het maken van winst is uitgesloten; uit het saldo van eenig jaar
worden allereerst zooveel mogelijk terugbetaald de door de aandeelhouders gestorte
gelden, vermeerderd met 4% rente, terwijl het daarna overblijvende aan het Koninklijk
Nationaal Steuncomité wordt uitgekeerd.
De Vennootschap wordt beheerd door een Raad van Bestuur, die uit zijn midden
eene uitvoerende Commissie benoemt. Aan beide bestuursorganen is dezelfde
Secretaris toegevoegd.
Teneinde haar taak van bemiddelaar te kunnen ver-
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vullen moest de N.O.T. beginnen met het vertrouwen van de buitenlandsche
regeeringen te winnen. Zij moest deze overtuigen, dat zij bereid en in staat was
zoodanige maatregelen te treffen, dat aan haar geconsigneerde en en daarom
doorgelaten goederen niet ten slotte toch uitgevoerd werden naar, of langs een omweg
terecht kwamen bij de Centrale Mogendheden. Na veel onderhandelen, zoowel hier
te lande met den handelsattaché van de verbonden mogendheden (Groot-Britannië,
Frankrijk en Rusland) als in Londen en Parijs en trots herhaalde tegenwerking en
verdachtmaking in buitenlandsche bladen, werd dat vertrouwen gewonnen en kon
de N.O.T. haar taak dus gaan vervullen. Dit bereikt zijnde, is de gang van zaken bij
den invoer van de meeste goederen thans als volgt.
De aanstaande importeur van het van overzee aan te voeren artikel richt tot de
N.O.T. het verzoek dat aan haar te mogen consigneeren. Voor dat verzoek bestaan
bepaalde formulieren, waarin de aanvrager o.m. moet verklaren ‘dat hij (zij) is
Nederlandsche Koopman (Nederlandsche Vennootschap van Koophandel) en dat hij
(zij) handel drijft in de in deze aanvrage bedoelde goederen en niet optreedt als
hebbende daarbij slechts een zijdelingsch belang bij voorbeeld als expediteur of
agent, alsmede, dat hij (zij) niet is agent(e) eener oorlogvoerende Regeering, noch
tot zulk een agent in betrekking staat, en dat de na te noemen goederen en alle
producten daaruit uitsluitend zijn voor binnenlandsch verbruik of voor wederuitvoer
naar Nederlandsche Koloniën of het land van herkomst of het gebied van onzijdige
staten voor het gebruik aldaar’. Daarbij is bepaald, dat wederuitvoer naar
oorlogvoerend gebied (bijv. Duitschland of Italië) van goederen, die onzijdig gebied
(bijv. Zwitserland of Zweden) als eindbestemming hebben, niet beschouwd wordt
als wederuitvoer naar neutrale landen, tenzij de N.O.T. het tegendeel bepaalt.
De aanstaande importeur moet zich voorts bereid verklaren zich te zullen
onderwerpen aan de bepalingen, voorwaarden en bedingen, gelijk die zullen worden
omschreven in de tengevolge der aanvrage eventueel te sluiten
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overeenkomst en bereid zijn tot zekerheid voor de stipte naleving van zoodanige
overeenkomst aan de N.O.T. een bankgarantie of een ander pand te geven.
Op deze aanvrage wordt door de Uitvoerende Commissie eene beslissing genomen
en, zoo deze gunstig luidt, vervolgens een importeurscontract opgemaakt. Intusschen
heeft de Raad van Bestuur gedurende drie dagen gelegenheid zich tegen het verleenen
van vergunning tot consigneeren aan de N.O.T. te verzetten. In genoemd contract
wordt o.m. bepaald, dat ‘de importeur de N.O.T. onherroepelijk machtigt om over
te gaan tot naasting of tot aanhouding tot na den oorlog van aan de N.O.T.
geadresseerde goederen ten opzichte waarvan, ter beoordeeling van de N.O.T., het
vermoeden bestaat, dat zij eene andere bestemming hebben, dan elders in het contract
omschreven is en dat de N.O.T. zich het recht voorbehoudt voor ter zake van de
aflevering zoodanig voorbehoud te maken als haar in verband met het doel der N.O.T.
noodzakelijk voorkomt’. Voorts moet de importeur in het contract verklaren, dat ‘de
N.O.T. bevoegd zal zijn, zonder eenigen vorm van proces en zonder dat daartoe eenig
vonnis of eenige machtiging of eenige medewerking van den importeur vereischt
is’, het bedrag van eene door de N.O.T. opgelegde boete te vorderen van den bankier,
die voor de stipte naleving der overeenkomst een bankgarantie tot zekerheid heeft
gesteld.
Door den importeur moet, gelijktijdig met het door hem geteekende
importeurscontract, eene, door eenige bank geteekende bankgarantie tot het bedrag
van de in het importeurscontract bedongen maximumboeten, ingezonden worden.
Terwijl de algemeene gang van zaken bij den invoer van goederen van overzee is,
zooals hierboven werd aangegeven, doen zich in de practijk natuurlijk allerlei
afwijkingen voor.
In de eerste plaats behoeven niet alle goederen door
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bemiddeling van de N.O.T. te worden ingevoerd; behalve tarwe en meel en ten deele
ook mais, die, zooals wij zagen rechtstreeks door de Regeering worden aangevoerd,
kunnen de meeste zuidvruchten nog steeds onbelemmerd worden ingevoerd.
In de tweede plaats zijn de N.O.T.-condities voor den aanvoer uit oorlogvoerende
en niet-oorlogvoerende landen eenigszins verschillend.
In de derde plaats heeft de bemiddeling van de N.O.T. niet uitsluitend betrekking
op aanvoeren van overzee, maar worden tegenwoordig ook sommige artikelen uit
Duitschland (bijv. machines en machinedeelen aan de N.O.T. geconsigneerd).
Voorts geeft de N.O.T. consenten af voor den invoer van goederen van overzee.
Deze consenten dienen uitsluitend om den aanstaanden importeur de gelegenheid te
geven tegenover zijn buitenlandschen leverancier te bewijzen, dat de N.O.T. er in
toegestemd heeft de goederen aan haar te consigneeren. De buitenlandsche bijv.
Engelsche leverancier gaat met dit consent naar het War Trade Department te Londen
en verzoekt op grond van dat consent een ‘license’ voor uitvoer te mogen ontvangen.
De geldigheidsduur van een consent is niet onbeperkt; heeft na eenigen tijd geen
invoer van de in dat consent genoemde goederen plaats gehad, dan vervalt het en
dient de importeur een nieuw consent aan te vragen. Door de invoering van deze
consenten voor den aanvoer uit oorlogvoerende landen is de aankoop van goederen
eenigszins ingewikkeld geworden; men begint bijv. in Engeland een partij goed te
koopen onder beding, dat een ‘license’ verkregen zal worden, vraagt daarna een
consent bij de N.O.T. aan, laat met behulp daarvan eene ‘license’ aanvragen, terwijl
vervolgens, nadat het War Trade Department zijne toestemming tot uitvoer gegeven
heeft, een importeurscontract tegenover de N.O.T. geteekend en eene garantie gesteld
moet worden.
Naast bovengenoemde bestaan nog andere consenten, namelijk voor den aanvoer
uit niet-oorlogvoerende staten;
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deze consenten hebben voornamelijk ten doel tegenover de gezagvoerders van de
schepen, die de goederen naar Nederland moeten brengen, het bewijs te leveren, dat
deze goederen onder N.O.T.-condities worden aangevoerd. Bij controle van de lading
dier schepen door een der oorlogvoerende partijen kan aldus aangetoond worden dat
die goederen niet bestemd zijn voor of afgeleverd kunnen worden aan den vijand.
Met betrekking tot de bankgaranties kunnen in hoofdzaak twee gevallen
onderscheiden worden. In de eerste plaats heeft men het geval, dat voor iederen
nieuwen aanvoer eene nieuwe garantie gesteld moet worden, terwijl alle vroeger
gestelde garanties van kracht blijven. In dat geval wordt het bedrag der loopende
garanties voor den importeur steeds grooter. Daarnaast doet zich het geval voor, dat
de N.O.T. voor bepaalde firma's eene ‘doorloopende’ garantie vaststelt, waarbij een
bepaald bedrag als maximum-garantie voor eene firma wordt genoemd. In het laatste
geval wordt wel, evenals bij de steeds oploopende garantie, voor ieder nieuw
importeurscontract eene nieuwe garantie geteekend, doch in den tekst der
garantieverklaring wordt vermeld, dat zij geacht wordt deel uit te maken van de
(doorloopende) garantie no...., groot × gulden.
Aangezien de importeur van eenig artikel tegenover de N.O.T. niet alleen
aansprakelijk is voor door hem zelf gepleegde anti-contractueelen uitvoer
(grondstoffen of de daaruit vervaardigde producten), maar ook voor zoodanige
handeling, gepleegd door een afnemer in de eerste, tweede of volgende hand, vraagt
menige importeur van zijn afnemer eveneens eene bankgarantie of wel eene
verklaring, waarbij de ontvanger zich aansprakelijk stelt voor de gevolgen, welke
voor den importeur uit anti-contractueelen uitvoer mochten ontstaan. De eerste
afnemer doet dit soms weer tegenover zijn afnemers, enz.
Zijn de goederen op de bovenomschreven wijze eenmaal ingevoerd en aan de
importeurs afgeleverd, dan begint een tweede, vooral niet minder belangrijke taak
voor de N.O.T., n.l. het uitoefenen van toezicht dat geen anti-
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contractueelen uitvoer plaats heeft. De N.O.T. moge nog zoo voorzichtig zijn bij het
verleenen van toestemming om goederen aan haar te mogen consigneeren, nog zoo
consciëntieus boetebedingen vaststellen en nog zoo angstvallig bij de aflevering der
goederen allerlei voorzorgsmaatregelen treffen, toch kan anti-contractueele uitvoer,
minder door de importeurs dan wel door de afnemers in de tweede of volgende hand,
niet geheel tegengegaan worden. En daarom moet de N.O.T. eene omvangrijke
contrôle uitoefenen en, wanneer van overtreding mocht blijken, de straf onmiddellijk
op de zonde laten volgen. - Daarbij komt nog dat buitenlandsche regeeringen, die
blijkbaar zelf ook toezicht houden op datgene wat er met de op N.O.T.-condities
ingevoerde goederen gebeurt en die thans een groot vertrouwen in de N.O.T. stellen,
het laatste slechts zullen blijven doen, wanneer het blijkt, dat de N.O.T. ook in dit
opzicht voor de op zich genomen taak berekend is.
Omtrent het toepassen van de boete-bepalingen uit de importeurs-contracten valt
niet veel te vermelden. Wel zijn dienaangaande enkele malen berichten in de pers
verschenen, maar over het algemeen worden dergelijke zaken blijkbaar als van streng
vertrouwelijken aard beschouwd. Enkele malen heeft de N.O.T. haar voornemen
kenbaar gemaakt om, bij wijze van verzwaring van straf, opgelegde boeten met naam
en adres van de betreffende firma's te publiceeren, maar totnogtoe heeft zulks niet
plaatsgehad. - Daaruit mag tot het weinig voorkomen van dergelijke gevallen en dus
tot het goed werken der organisatie geconcludeerd worden. Met het bovenstaande is de taak van de N.O.T. nog allerminst volledig omschreven.
- Herhaaldelijk blijkt een der oorlogvoerende landen huiverachtig om het eene of
andere artikel, dat wij toch broodnoodig hebben, door te laten, zelfs, wanneer het
aan de N.O.T. geconsigneerd zou worden. - Meer dan eens zijn dan sommige leden
van de Uitvoerende Commissie, al of niet in samenwerking met vertegenwoordigers
van andere lichamen werkzaam geweest - en met succes - om de vreemde regeeringen
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te overtuigen, dat invoer dier artikelen zonder bezwaar kon geschieden. Bij hare werkzaamheden heeft de N.O.T. blijken gegeven van een groot
aanpassingsvermogen, iets wat als een hoogst belangrijke post in haar credit moet
geboekt worden en wat, naar alle waarschijnlijkheid, bij een regeeringsbureau met
overeenkomstige taak niet in die mate mogelijk geweest zou zijn. - Enkele
voorbeelden mogen hier volgen. De bemiddeling van de N.O.T. brengt kosten met zich mede. In de eerste plaats
vraagt zij zelve bij het aangaan van importeurs-contracten en ook voor andere
bemoeiïngen een bepaald administratieloon, terwijl in de tweede plaats de bankier,
die eene bankgarantie teekent, daarvoor eene bepaalde rente vraagt (¼% voor de
eerste drie maanden en 1/12% voor iedere volgende maand (tegenwoordig) met een
maximum van 1% over den geheelen loopduur der garantie). Toen een aantal
groot-industrieelen met het oog op de groote kosten der bankgaranties er toe overging
eene onderlinge organisatie voor het stellen dier garanties op te richten, werd die
organisatie, de Industrieele Credietbank, door de N.O.T. als zoodanig toegelaten.
Hetzelfde geschiedde met enkele soortgelijke onderlinge organisaties, die later
opgericht werden. (Garantiebank voor den Kunstmesthandel, Garantiebank voor den
Goederenhandel, Garantiebank voor den Wijnhandel).
Toen het bleek, dat de N.O.T. niet altijd in staat was voldoende vlug een deskundig
oordeel te verkrijgen over aangevraagde consenten voor zeer speciale artikelen, die
bovendien in betrekkelijk kleine partijen worden aangevoerd, was zij bereid het
beoordeelen der consent-aanvragen aan commissies van deskundigen over te dragen.
Dit geschiedt o.m. voor heeren- en dames-modeartikelen, kleeding, kramerijen,
galanteriëen, glas- en aardewerk, tapijten, vloerzeilen, behangselpapier, luxe-papier,
enz. De Amsterdamsche Winkeliersvereeniging, de Handelsvereeni-
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ging ‘Rotterdam’, de vereeniging ‘de Hanze’, de Bond tot Bevordering van den
handel met het Buitenland, enz. spelen in deze de rol van deskundige voorlichters.
Voorts heeft de N.O.T. er in toegestemd voor sommige kleine importeurs,
behoorende tot den handeldrijvenden middenstand en tevens lid zijnde van bepaalde
vereenigingen (bijv. ‘de Hanze’) het geven van een bankgarantie te laten vervallen.
Zoodanige vereeniging is dan echter voor hare leden aansprakelijk tegenover de
N.O.T.; de waarde van den import dier leden mag per maand niet hooger zijn dan f
150.-.
Komende tot eene beoordeeling van hetgeen de N.O.T. voor ons land doet, wil ik in
de eerste plaats herhalen, wat reeds vroeger gezegd werd, namelijk, dat de N.O.T.
uit den nood der tijden geboren werd en zich dus aan te passen had bij de toestanden
van het oogenblik. Zij heeft haar ontstaan uitsluitend te danken aan de, al of niet
wettige handelingen van sommige der oorlogvoerende partijen en heeft alleen ten
doel de nadeelige gevolgen daarvan zooveel mogelijk te voorkomen of op te heffen.
Er zijn personen, wien het tegen de borst stuit zich aan allerlei beperkende bepalingen
en controlemaatregelen te moeten onderwerpen en die zoo kortzichtig zijn de daardoor
veroorzaakte last en kosten aan de N.O.T. te wijten. Anderen worden door die
bepalingen en maatregelen verhinderd een goeden slag te slaan; de N.O.T. draagt in
hun oogen alleen de schuld en zij zingen mede in het koor der ontevredenen.
Men vergete voorts niet, dat de N.O.T., aanvankelijk klein opgezet, zonder
voorbeeld, dat uit vroeger dagen gevolgd kon worden, en zonder juiste voorstelling
van haar toekomstige werkzaamheden, zich weldra voor een reuzentaak gesteld zag,
die nog onophoudelijk toeneemt. Wanneer men daarbij bedenkt, dat de verhoudingen
op politiek, economisch en handelsgebied, vooral in den aanvang, maar ook nu nog
bijna met den dag wijziging ondergaan, dan is het geen wonder dat het organisme
der jonge maatschappij,
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waaraan zelfs geen tijd voor de gebruikelijke kinderziekten werd gelaten, wel eens
niet geheel naar wensch functionneert. Zoo ontstaan klachten over te langzamen
gang van zaken, over onbekwaamheid, enz. Dat ze niet wel eens gegrond zijn durf
ik niet beweren, maar wel betwijfel ik het of de klagers, wanneer zij zelf voor de
taak van de N.O.T. waren geplaatst, ze hadden kunnen vermijden.
Of dan de N.O.T.-organisatie de meest juiste oplossing is voor de moeilijkheden,
die zich voordeden? Misschien wel en misschien niet, maar 'n oplossing is zij zeker.
Later, als het weer alom vrede is en men de gevolgen van alles rustig zal kunnen
overzien, zal men beschouwingen kunnen gaan houden en leeringen kunnen trekken.
En als dan nog later weer eens dergelijke toestanden geboren mochten worden - wat
niemand wenschen zal - dan.... ja dan zal men geen tijd hebben om oude ervaringen
te gaan overwegen en dan zal men handelen, zooals de omstandigheden zulks dan
medebrengen. Ik weet wel, men heeft elders bijv. in Denemarken, nadat de N.O.T.
eenigen tijd gewerkt had, ook maatregelen inzake de blokkade van de Noordzee
getroffen, waarbij, naar men zegt de controle op de zaken van den enkeling minder
vergaande is dan bij ons. Maar zonder eene nauwkeurige vergelijking, niet alleen
tusschen de verschillende in toepassing gebrachte stelsels, maar ook tusschen de
omstandigheden, waaronder ze uitgevoerd moeten worden, zegt dit niets. Over het
algemeen wordt het als een fout van de N.O.T.-organisatie beschouwd, dat het zal
kunnen gebeuren, dat men tegenover verschillende personen, die later vermoedelijk
in allerlei andere, wellicht concurreerende ondernemingen werkzaam zullen zijn,
volkomen opening van zaken en boeken zal moeten doen. Geheel zonder bedenking
is dit inderdaad niet, maar daarnaast overwege men, dat men bij het organiseeren
van de N.O.T. niet voor het kiezen, maar alleen te vragen had: hoever moeten onze
bevoegdheden tegenover de importeurs gaan om het vertrouwen van de buitenlandsche
regeeringen te krijgen. En voorts mag men van de N.O.T., aan wier
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hoofd mannen van groote bekwaamheid en hooge reputatie staan, verwachten, dat
zij zooveel mogelijk met bedachtzaamheid zal te werk gaan, waar het geldt het
instellen van een onderzoek naar het meer intieme leven van sommige bedrijven.
De N.O.T. in haar tegenwoordige stadium van ontwikkeling is geworden tot een
macht in den staat, een macht, die in normale tijden onmogelijk geduld zou kunnen
worden; men onderwerpt zich daaraan, omdat het nu eenmaal niet anders kan, maar
zou zich toch gaan verzetten, wanneer in de uitoefening van die macht verder gegaan
werd, dan de nood der tijden noodzakelijk maakt. Het doel der N.O.T. is nauwkeurig
omschreven in het boven aangehaalde artikel 2 van hare Statuten en daaronder vallen
geene bemoeiingen inzake de binnenlandsche verkoopsprijzen voor artikelen, die
uit de door haar of door de Regeering geïmporteerde waren geproduceerd worden.
- Op dat gebied is onze, aan de Volksvertegenwoordiging verantwoording
verschuldigde Regeering volkomen tot handelen bevoegd en gelden geen
overwegingen, als vroeger bij den invoer van goederen genoemd, waardoor zij zich
van medewerking zou behoeven te onthouden. Door zich te beperken tot hetgeen
Artikel 2 harer Statuten voorschrijft zal de N.O.T. een hoogst nuttig en onontbeerlijk
werk doen, dat door verschillende personen wellicht op dit oogenblik nog niet ten
volle gewaardeerd wordt, maar dat later als een der meest belangrijke factoren
genoemd zal worden bij de instandhouding van ons economisch leven tijdens den
volkerenkrijg in den aanvang der twintigste eeuw.
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Nieuwe boeken
Door G.F. Haspels.
Cyriel Buysse. Zomerleven. Bandversiering van W.F. Gouwe. Bussum.
C.A.J. van Dishoeck, MCMXV.
Dorothee Buys. Een Vrouw Alleen. Amsterdam. P.N. van Kampen en
Zoon.
G. van Hulzen. De Witte Vallei. Een verhaal uit Davos. Amsterdam. Van
Holkema en Warendorf.
H. van Loon. Trouweloozen. Rotterdam. W.L. en J. Brusse's Uitgevers
Maatschappij, MCMXV.
Ada van der Vecht. Jonge Liefde. Amsterdam. L.J. Veen.
Alexander Sternheim. De Drinker. Amsterdam. J. Emmering, 1915.
Maurits Sabbe. In 't Gedrang. Vertellingen uit den Oorlog. Bussum. C.A.J.
van Dishoeck, 1915.
‘Wat denk je: zullen we in den hemel ook boeken lezen?’
Wil niet schrikken, welwillende lezer, dat ik u met onbescheiden vragen of
griezelige raadsels aan boord kom. O neen, ìk doe deze vraag niet. Het zou hebben
gekund, dat ik, voor mijn stapeltje nieuwe boeken gezeten, dit gevraagd had, hetzij
lichtelijk laatdunkend, neerziende op mijn onbeduidende, aardsche taak, hetzij wat
parmantig, die taak ophemelend, om daarmee zelf wat hooger te rijzen. Maar toch
is het niet zoo; ik ben trouwens niet sterk in origineele vragen. Neen, ik herinner mij
deze origineele
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vraag van eene lieve, oude vrouw, zoo eene als gij ook wel gekend hebt of nog kent,
zoo eene dier uitnemenden die weten wat lezen is.
Die ik mij nu herinner, zat altijd in een boek, en zat ze niet in een boek, dan zat
ze, och arme, mèt een boek; maar zonder was ze nooit. O, wat een prachtig gezicht
haar te zien zitten in een boek! Op haar eigen plaats naast het middenraam, in den
ouden leunstoel aan het donkermahony tafeltje, met gegolfd afsluitrandje. Over het
bleeke gezicht telkens vleugjes opgetogenheid, zooals van tusschen zware
voortzeilende wolken een zonnestraal voortglijdt over een schaduwig, rijp zomerland.
Ze deed dan vondstjes, vondstjes vooral in haar eigen ziel, want ze las veel tusschen
de regels. Soms vond ze er zooveel, dat zij die even moest bijeenzamelen. Dan keek
ze monkelend uit het raam, de oude oogen glunderden over de hurry daarbuiten, die
ze niet zag, en er kwam iets jongs, iets joligs bijna over de weemoedige, oude vrouw.
Waren de vondstjes volop genoten en goed opgeborgen, dan begon ze opnieuw te
lezen, stil als een poes die zit te spinnen. Ter maaltijd geroepen nam ze ongemerkt
haar plaats midden aan tafel in en kon daar guitig rond zich zitten kijken, als
herkennend haar mooie vondstjes. En als man en kinderen haar dan lachend plaagden:
dat moeder nog in haar boek zat, knikte ze gelukkig, ook een beetje verlegen; en dit
laatste vooral stond haar snoezig.
Maar, o de ellende als zij zat mèt een boek! Als ze zich plichtmatig heenwerkte
door het cadeautje - want ze kreeg noch begeerde andere geschenken dan boeken.
De leunstoel zat ongemakkelijk en er waarde een moeilijke steer om het oude tafeltje
voor het middenraam. Een pijnlijke trek op het lieve gezicht - en wanhopig vroegen
de oude oogen aan de vreemde bladzijden, waarom uitbleef wat moest gebeuren, en
gezegd werd wat moest verzwegen worden? Dit tobben duurde, totdat iemand het
boek kwam verdedigen, liefst bewonderen. Want boeken en schrijvers waren er om
bewonderd te worden, luidde een harer hardnekkigste levenshypothesen, en ging dit
nu heelemaal
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niet, dan tenminste geëerbiedigd te worden als bizondere wezens. Kon zij dit echter
niet doen, dan voelde ze zich rampzalig, als door booze machten gedwongen tot iets
wat ze verafschuwde. Totdat een ander haar taak overnam; dan kwam zij tot rust.
Het boek, dat nu zijn hem toekomende lijfwacht had, werd fluks uitgelezen - en in
haar handen werd nooit meer een werk gezien van dien schrijver, die immers elders
gevonden had wat hem toekwam.
Dikwijls ook speelde ze zoo wat met een boek. Dan wisselde de stemming als het
weer op een laten herfstmorgen. Zon, kostbare zon, oud-gouden zon aan een stillen
hemel van lichtende schapenwolkjes, de stil-blijde wereld in wazige gouden sluiers
- en ineens de zon weg, alles plotseling in droeven damp gehuld, in rouwnevel. Zoo
zij; het eene oogenblik verjeugdigd onder een ongelooflijke verrassing, daar zoo-maar
gevonden in dat neutrale boek; het volgende oogenblik lusteloos en apathisch, want
och, dit was wel het vervelende van het leven dat het zoo neutraal is of neutraal
wordt. En met zoo'n neutraal boek voor zich kon zij zoo origineel uit den hoek komen.
Bij zulk een gelegenheid hoorde ik haar zoo langs haar neus weg vragen:
‘Wat denk je: zullen we in den hemel ook boeken lezen?’
Er kwam natuurlijk geen antwoord; er werd ook blijkbaar geen antwoord verwacht.
Er werd geglimlacht, aan weerskanten. Natuurlijk; menschen, voor wie soms een
vraag meer beteekent dan het antwoord, kunnen glimlachen; menschen, wien het
alleen te doen is om het antwoord, en liefst nog wel het eenige ware antwoord, kennen
niet de zalige verrukkingen van den glimlach.
Soms overkomt het mij, voor m'n stapeltje nieuwe boeken gezeten, dat ik weer
die origineele vraag hoor van die ook al weer lang geleden heengegaan is, en dat ik
dan naar buiten staar en kan glimlachen.
Het eerste wat ons bij Zomerleven opvalt, is dat het titelblad behalve den naam van
den schrijver, Cyriel
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Buysse, en dien van den uitgever, C.A.J. van Dishoeck, ook het jaartal geeft:
MCMXV. Vele uitgevers laten dit met opzet na, vermoedelijk om te verhinderen dat
een steeds op het allernieuwste belust publiek anders, al te gauw na de verschijning,
zulk een boek gaat rangschikken onder den ouden kost. Nu is dit zeker een verkeerde
hebbelijkheid van het publiek, maar kwaad met kwaad te bestrijden is evenmin
gewenscht. Niet alleen geeft het later veel last zoo'n ongedateerd werk thuis te
brengen, maar ook bij de verschijning spreekt het jaartal vaak mede. Zoo hier. Dit
in 1915 verschenen Zomerleven zegt geen woord over de nachtmerrie die nu reeds
het tweede jaar aanhoudt. En dit accentueert zeer eigenaardig het karakter van dit
werkje. Het geeft het dagboek van den kluizenaar op den Molenberg, waar, zooals
bekend, Cyriel Buysse in zijn huisje, dat vandaar een halve provincie van Vlaanderen
overziet, bij voorkeur werkt. Zijn zomerleven begint daar 21 Maart en eindigt eerst
10 November. Wel een benijdenswaardig-lange zomer! En wat gebeurt daar dien
langen zomer op den Molenberg? Er gebeurt niets. Misschien gebeurt er in de stad
wat: een ministercrisis, een staking of zoo iets, maar van den Molenberg bezien is
dit eerst echt niets, minder dan niets. Als de kluizenaar al eens per se naar de stad
móét, dan vermeldt zijn dagboek: ‘23 Mei. Stadsleven’ - verder blijft de geheele
pagina blank. En die gansch-witte bladzijde zegt zeer welsprekend: de stadshurry is
eerst echt niets; is leege drukte, ijdel geroezemoes en holle plichtplegingen, zoo niet
erger. Zoodat het mooiste wat men er van kon zeggen, is er maar van te zwijgen.
Goed, maar wat beleeft dan de kluizenaar op den Molenberg, waar niets gebeurt
heel dien langen, langen zomer, en hoe kan de schrijver ons daarvan elken dag iets
vertellen? En dit volhouden een goede drie honderd bladzijden?
Ja, dit is nu juist de kunst: een geheel boek te schrijven waarin niets gebeurt,
eigenlijk over niets, en dit zoo te doen, dat de lezer zich geen oogenblik verveelt.
Dat de
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schrijver zich echter bewust bleef met dit boek, in meerdere mate dan met een gewoon
verhaal, een waagstuk te begaan, blijkt hieruit dat hij het een Voorwoord meegaf,
onder het motto: Le moi haïssable. Hij vraagt zich daarin af of hij dit ik-boek eigenlijk
wel had moeten schrijven, maar troost zich dat, nu het eenmaal geschreven werd,
het niet anders kon dan zooals nu gebeurde. En besluit: ‘heb ik misdaan, dan strooi
ik asch op mijn hoofd, buk neer en wacht gedwee de striemslagen der geeselroede
af.’
Het schijnt mij echter dat de kritiek haar geeselroede wel in de kast zal laten, omdat
ze veel te dankbaar is voor dit typische boek.
Typisch, omdat het zoo door en door modern is, daar het ons laat lezen in de ziel
van den modernen mensch bij uitnemendheid, in de ziel van een kunstenaar.
Waarin bestaat toch de rijkdom van een kunstenaar, dat hij daaruit altijd maar kan
putten, en geven, aldoor maar kan geven? Heeft hij het wereldraadsel gepeild en
opgelost? Het lijkt er niet op; geen mensch staat onhandiger en eerbiediger tegenover
het levensmysterie dan hij. Bezit hij dan een grooter fonds van wijsheid dan een
gewoon mensch? Och arme, zoo er één mensch kind in de wijsheid is, dan
ongetwijfeld de kunstenaar. Of heeft hij dieper gedachten en heilzamer beginselen
dan het middelslag beschaafd mensch? Ook dat niet; kunstenaars genoeg, die even
trouw als de massa der beschaafden, een straatje omloopen als ze een oorspronkelijke
gedachte zien aankomen, en die, even tevreden als zij, zich mooi vinden in het verlepte
pakje der mode-meeningen. Doch dan bezit hij zeker de ware levensmedicijn, en
kent den heimelijken weg naar het geluk? Houd op; want als er één mensch gevaar
loopt zich ziek te eten aan het leven, en de disharmonieën daarvan aan den lijve te
ondervinden dan is het de kunstenaar! Neen, noch één van deze of dergelijke schatten,
noch ook de samenvatting daarvan vormt den rijkdom van den kunstenaar. Zijn
rijkdom bestaat in iets anders, waardoor hij echter kan putten uit al die schatten,
zooveel als zijn hand kan omvademen. En dit iets anders, dat zijn
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geheele rijkdom uitmaakt, is dat hij oogen heeft om te zien, een hart om op te merken,
en de gave vorm te geven aan wat hij zag. Hij is de mensch die ernst maakt met het
spelletje onzer kinderjaren: ‘ik zie, ik zie, wat jij niet ziet’, en die dan als een spel
van den hoogsten ernst kan zeggen wat hij ziet, ons kan laten deelen in den overvloed
zijns harten. Dit is de onuitputtelijke rijkdom van den kunstenaar.
Zomerleven is een verrassende openbaring van wat een raskunstenaar van dezen
tijd zooal ziet en van wat zijn hart slechts oppervlakkig beroert. Nu ziet de kunstenaar
van den Molenheuvel oneindig meer en dieper dan de menschen de natuur, en dingen
die hij als natuurwezens ziet, als de molen.
Wat een rust, wat een stilte. De oude, sombergrijze molen rijst in zijn
eenzaamheid, gelijk een kalme, wijze Titan naar den hemel en door het
latwerk van zijn roerloos-naaktgekruiste wieken, die zoo lang en zoo veel
gewerkt hebben, flonkeren de sterren als lieflijk zacht-streelende oogen
(bl. 15).
Ik zie niets dan één grijze hemelvlakte waar de groote wieken van den
ouden molen, met forschen zwaai en gelijkmatigen kadans in rusteloozen
cirkelgang doorheen zeilen. Teleurstelling! Na den prachtig-helderen nacht
had ik vast op blauwe lucht en zonneglans gerekend. Maar 't statig werken
van den aartsvaderlijken ouden molen boeit en troost mij. Die wijze reus,
die 's avonds met zijn eerbiedwaardig, grijze hoofd vol poëzie en sterren
zit, volbrengt bij daglicht zijn nuttige, nederige taak (bl. 17).
De molen heeft twee andere zeilen ook vernieuwd gekregen. Nu werkt hij
met vier grauwe armen en 't staat hem vreemd en eenigszins genegligeerd,
alsof hij zich vandaag de moeite niet gegeven had om zich behoorlijk aan
te kleeden. 't Is of hij zoo uit zijn bed komt, met zijn nachtmuts en
slaapkleeren aan en zoo maar aan 't werk is gegaan (bl. 255).
Dien molen zou men bijna de hoofdpersoon van dit boek kunnen noemen; in elk
geval is hij oneindig belangrijker dan de molenaar, dien we maar even in het
voorbijgaan zien. Doch evengoed als die molen, leeft hier het kerkje in het dal, leeft
de maan, die den schrijver zoo lief
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is, leeft de zon, ‘de zon die dichteres is!’ de zon waarvan zijn ‘warm-heidensche ziel
trilt en jubelt: ik kniel voor de zon, ik aanbid de zon’ (blz. 152). Zoo leeft ook de
nachthemel; zoo leven ook de wolken, die eveneens hun dag krijgen. Ziehier hoe hij
zijne beschrijving van den nachthemel besluit, en van de wonderen die gebeurden
aan den hemel toen het was ‘de dag der schoone, der prachtige wolken’.
Zij hebben wel intens gelééfd, vandaag, de wolken.... (bl. 271).
Hol blaft een waakhond ergens in het onbestemde. Dan luidt het torenklokje
in het kerkje en andere avondklokjes antwoorden in het verschiet, elk met
zijn eigen stem en rhythme; en als ze weldra zwijgen schijnt alles op de
aarde ingeslapen en leeft nog alleen de eindelooze, donkerblauwe hemel,
waar men de miljoenen en miljoenen twinkelende sterren haast meent te
hooren ritselen en fluisteren (bl. 16).
Als nu het wat men gewoonlijk noemt levenlooze, onbezielde natuurleven hier zoo
intens leeft, welk een groote plaats zal hier dan aan bloemen en boomen, aan vogels
en andere dieren worden ingeruimd! Hoe ‘de dieren tot elkander spreken als het
avond wordt’ (blz. 249), wat liefelijke, soms ook wreede mysteries een innige
gemeenschap met de natuur den eerbiedigen opmerker doet aanschouwen, hoe altijd
nieuw dit blijft en hoe noch het oog verzadigd wordt van dit zien noch het oor van
dit aanhooren - dit genoegen verschaffe de lezer zichzelven.
Nu staat echter niet tegenover deze aanbiddende bewondering der natuur een
verachting van de menschen. Och neen; hij neemt de menschen zooals ze zijn.
Natuurlijk vindt hij een Vlaamschen boer wel heel wat belangrijker dan een beschaafd
stadsmensch, maar zelfs dezen veracht hij niet. Och neen, hij vindt ze zoo-zoo, ‘pas
grande chose’, nog al tamelijk potsierlijk als ze aan hun rare, onbedwingbare
hartstochten vastgeketend blijven, en zelfs zeer potsierlijk zoodra ze deftig of
gewichtig doen.
Ziehier zijn ervaring op een uitstapje per auto door Holland.
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Wij komen 's avonds aan in een landelijk hotel vol ouderwetsche deftigheid.
Slechts, enkele menschen in de ruime eetzaal, maar o zoo ernstig en zoo
deftig! Vooral een oude dame met grijze krullen en twee andere dames in
een hoek, zijn als 't ware levende personages uit de Camera Obscura.
't Is daar geen oord om te lachen, nauwelijks om in ondertoon te praten.
Dat doen dan ook de enkele menschen die er zitten. De een na de ander
staan zij weldra op, en groeten de nog achterblijvenden met een stille
buiging, als voor een plechtig, eeuwig afscheid.
Als wij even later op onze beurt de doodsche eetzaal verlaten, vinden wij
de oude Camera-Obscura-dame met haar beide gezellinnen in een apart
salonnetje, aan een aparte tafel zitten. Op die tafel staat een compleet en
gecompliceerd theegerei en de drie deftige dames omringen dat heiligdom
als 't ware beschermend en met stille hostiliteit, als iets dat zij slechts met
heel veel moeite hebben veroverd en tegen alle mogelijke aanranding
moeten verdedigen (bl. 88 9).
Nietwaar, deze spot is niet boosaardig. De man die zoo spot, kan ook een loopje
nemen met zichzelven. Zooals hij aardig doet, in het verhaaltje hoe hij op den
Molenberg geïnterviewd wordt. Hij antwoordt dan schuchter, als een schooljongen,
een onnoozeling. Zijn antwoorden zijn ‘blijkbaar aller-onophelderendst, doch de
interviewer potloodt toch maar lustig door... En hoogst voldaan - vooral ik - scheiden
wij ten slotte van elkander’ (bl. 246).
Langzamerhand zien wij ook wie die ik is, door wiens oogen wij het leven zien.
Hij is noch plechtig, noch gewichtig. Hij staat even ver van de deftigheid der gasten
van het deftige hotel in den Gelderschen Achterhoek, als van de gewichtigheid van
den journalist die aankomt met Nietzsche en Bergson, met esthetica en naturalisme.
Als hij dezen nog even wil zeggen dat er ook nog een anti-isme en individualisme
bestaat, wacht hij zich wel dit te doen, ‘om geen verwikkeling te weeg te brengen’.
Hij vraagt slechts één ding: men late hem zijn plaatsje in de zon, vanwaar hij de
schoonheid aller dingen ziet. Schijnt de zon niet, dan is hij mismoedig, hopeloos, en
tracht zich op te fleuren door snaaksche herinneringen. Ziet hij
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door zon beschenen miserie, ziet hij op de geoogste akkers de nalezers stumperig
scharrelen voor een schamel stukje brood, dan doet hem dit vreemd aan. ‘'t Is vreemd,
maar 't schijnt dat het niet anders kan. Het is zoo, het blijft zoo, het is altijd zoo
geweest’ (bl. 188). Met dergelijke ondoorwerkte oergevoelens benadert hij op
Allerheiligen het mysterie van den dood. Maar hij dringt er niet in door, en het
mysterie blijft mysterie. En hij besluit: ‘ik blijf nog maar liefst bij het geloof van
mijn verlangen, bij de simplistische opvatting dat wij, wel anders geworden, maar
toch nog herkenbaar, in een nieuwe, volmaaktere wereld herleven’ (bl. 298).
Hierdoor zien we ook de begrenzing van dit ‘ik’ en van deze kunst. Ze zijn niet
onàf - ze zijn ook zuiver menschelijk, maar niet diep-menschelijk. Hoogst gevoelige
plaat voor indrukken, die zuiver weergegeven worden - maar, gelijk deze woorden
reeds zeggen, ruim passief. De hoogste kunst ziet van hooger standpunt dan van den
Molenberg, staat meer midden in het leven. Goethe en Vondel - om eens een paar
ongelijksoortigen te noemen - waren ook hoogst gevoelig voor indrukken, maar
stonden toch meer midden in het leven. Worstelden meer met de problemen, niet om
ze op te lossen - dit is een dwaas en soms niet ongevaarlijk spelletje - maar om ze
doorzichtig te maken en ze ons te laten zien in de gratie en charme der schoonheid.
Komt nu echter hieruit iemand de gevolgtrekking maken, dat het toch treurig is
dat in een dagboek van een kluizenaar zoo weinig verheven gedachten of heilzame
wenken te vinden zijn, dan wil ik er met nadruk op wijzen dat dit dagboek van een
kunstenaar in zijn soort heel mooi is, en hierin schoonheid van den eersten rang is
te vinden.
Heilig stil en sereen daalt langzaam de avond.
De groote, oude boomen staan reeds, in hun zwart geheim gehuld, te
droomen en de antieke, grijze molen lijkt nu zoo ijl en fijn, met het tralienet
van zijne lange, naakte, kruiselings, als aanbiddende armen, ten gouden
hemel uit-
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gespreide wieken. Het heeft iets immaterieels. Het is alsof hij zich
gespiritualiseerd had. En alles blijft zoo stil, zoo heilig, heilig stil! Want
het vage gegons van 't verre leven daar beneden, maakt de stilte nog
aangrijpender. Geruischloos fladdert af en toe een vleermuis om het naakt
geraamte en verder hoort men niets dan nu en dan een uit haar hulsel
bevrijde, rijpe vrucht - eikel of kastanje - die zachtritselend tusschen de
twijgen en de bladeren doorschuift, tot zij met een korten, doffen bons,
ten gronde neerploft.
In 't dorpje beginnen de lichtjes te pinken... (bl. 260).
Wie van hooger standpunt dan van den Molenberg wil zeggen wat hij ziet, uitnemend;
ik zal hem nog dankbaarder toejuichen, mits hij ons dan geen mindere schoonheid
geve dan Cyriel Buysse.
Eveneens een door en door modern boek is Een Vrouw Alleen door Dorothee Buys.
Het verhaalt van een raarverwikkeld en tragisch-eindend leven, maar waarvan de
verwikkelingen zoo pietepeuterig-klein en de weemoed zoo banaal zijn, dat een
mensch zich gaat schamen voor het leven der menschen. En het doet dit met
aristocratische zelfkennis, nooit schreeuwerig, altijd hoogst correct, ook als er moet
geduid worden op te gewaagde verhoudingen, en met een tikje spot, dat hier en daar
een fleurige bloem doet opschieten uit den donkeren, en ietwat zuren bodem dezer
menschenmisère. De beginzin: ‘De avond was als alle de andere avonden...’ is
typeerend voor het boek. In dit boek gebeurt er ook niets; dat wil zeggen: het gewone,
het verwachte, het geduchte gebeurt, terwijl niets ons opbeurt uit dit
gewoonheidsniveau en overzet op een hooger levensplan. Maar hiervan is oprechte
kunst gemaakt, en deze sobere kunstenares kan ons misschien heel wat hoogere kunst
geven, als ze toevallig eens een beter gegeven krijgt dan dit. Want zij schijnt mij
geen kunstenares die zichzelve ook maar eenig geweld zal willen aandoen, om wat
diepere en hoogere levensmotieven te benaderen. En ik zou me zelfs kunnen begrijpen
dat zij dit opzettelijk zou vermijden, uit vrees dan haar greep op het leven kwijt te
raken. Dit zou toch jammer zijn, want haar
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kunst zou dan spoedig hare belangrijkheid gaan verliezen, terwijl die nu ons direct
treft door hare onmiddellijkheid en eenheid.
Zoodra we met Een Vrouw Alleen, met die ontredderd achtergebleven weduwe
kennis maken, voelen we dat het proces reeds is begonnen, dat zal eindigen met haar
zelfgekozen dood. Dit propperig-korte menschje, dat nu reeds op zekeren leeftijd
gekomen, nog zoo onredzaam door het leven stommelt, neen, dat komt nooit goed
terecht. En dit doet te tragischer aan omdat ze komt uit een zonnige pastorie; terwijl
de ingewikkeldheid van het leven eigenaardig aan den dag treedt door dit feit dat zij,
het correcte gansje, haar jeugdgeloof geheel heeft losgelaten, terwijl haar veel pittiger
jongere zuster dit heeft behouden, alhoewel deze nog al in zeer gewaagde
verhoudingen verkeert. Haar geestelijk voedsel blijkt het achtergebleven vrouwtje
te halen uit de lectuur van detectieven- en haremromans, waarvan haar man ook zoo
veel hield, haar lieve man, wiens levensgroot portret op een ezel voor haar staat. En
als zij dan eenmaal gelezen heeft van een weduwe van Benares, die zichzelve na den
dood van haar man verbrandde, laat die gedachte haar niet meer los, en gaat ze
eindelijk uit liefde voor den overledene den dood in.
Zooals gezegd, gevoelen we zoo iets reeds bij het begin. Het proces is reeds
aangevangen, en wordt slechts verschoven door de komst van een Indisch meisje,
waaraan het eenzame vrouwtje hare liefde kan wijden. Doch is dit kind weer naar
Indië vertrokken, dan gaat het proces in sneller tempo, verergert zich de kwaal en
nadert onafwendbaar de droeve catastrophe. Die ons toch niet erg ontroert, omdat
we het wel ruim abnormaal vinden dat dit stuntelig vrouwtje geen hoogere
voorbeelden ter navolging weet te kiezen dan die weduwe van Benares uit de courant.
Och, het is weer de geschiedenis van een ziektegeval... Zeker, maar het geval is zoo
kranig in elkaar gezet, zoo zuiver psychologisch behandeld, en zoo goed verteld dat
we om den vorm den inhoud van deze al te moderne geschiedenis wel eens vergeten.
Ziehier, hoe ze in haar
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eenzaamheid zit te peinzen aan het Indisch kind dat nu op zee is, en daardoor plots
een zeemeeuw voor zich ziet:
ze moest er door denken aan vroegere strenge winters, wanneer de
honger de meeuwen dreef tot in de stadsgrachten, en hoe ze kijken ging
met Jalo, als de vrouwen uit de schuiten stukjes brood strooiden op het
bevroren water en koude aardappelen. Zoo aardig trippelden dan de vogels
over de gore ijsschotsen, met pootjes glansrood als de lakstoppen van de
flesschen, waarin ze zomers voor Jalo postelein inmaakte, omdat hij daar
zooveel van hield.
Het gaf haar gedachten eensklaps een andere richting, ze glimlachte
verteederd (bl. 167).
Niet waar, die vergelijking van het rood der meeuwenpootjes met dat der lakstoppen
van Jalo's flesschen met postelein, is buitengewoon grappig en past volkomen in dit
geheel. Zeker, zulke in allen ernst bedachte komische opmerkingen van het zoo
droevig-eindend vrouwtje leggen ons een glimlach van meewarigheid om de lippen
voor dat stakkertje, en een glimlach van bewondering voor de knappe schrijfster.
We vergeten even voor den fijnen vorm den te zieligen inhoud. Even ja... doch op
den duur niet. En daarom zien we met zekere nieuwsgierigheid uit naar een volgend
boek dezer schrijfster, die ons niet overlaadt met haar werk.
Het nieuwe verhaal van G. van Hulzen, De Witte Vallei doet ons daarentegen aan
als een goede bekende, op wien we hier echter een nieuwen kijk krijgen. Het is Een
verhaal uit Davos en herinnert aan zijn vroegere werken, waarin hij de wrakke levens
van lijders aan tuberculose beschreef. Lag zijn kracht in die werken hierin dat hij
ons impressionistisch de op- en neergaande stemmingen dier lijders liet meemaken,
in zijn latere groote werken over misdadigers en mondaine vrouwen zocht hij
psychologisch hun zieleleven te benaderen en doorzichtig te maken. Die twee
eigenaardigheden heeft hij met zijn eigen stijl in dit nieuwe werk behouden en toch
doet het anders aan. Hoe komt dit? Eensdeels omdat in De Witte Vallei geen vrouw
is. We zien Davos door de oogen van Reuvers, den Drentschen
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boerenarbeider, die daar genezing komt zoeken, terwijl de vrouwen hier nevenfiguren
blijven. En het schijnt mij dat van Hulzen ons het leven beter laat zien door de oogen
van een man dan door die van een vrouw. Doch daar toon en stijl van zijn werk niet
merkbaar veranderden, schijnt mij de nieuwe indruk dien wij er nu van ontvangen
hieruit te ontspruiten, dat wij de dingen nu zien door de oogen van een zieke, die
gezond van ziel is. Reuvers, de stugge Drentsche arbeider, met zijn zwijgzame
achterbakschheid, vecht hardnekkig en boersch-koppig om zijn leven. Dat hij het
wint, en in zijn Drentsch dorpje teruggekomen, na jaar en dag durft te gaan trouwen,
is gelukkig, maar is niet de hoofdzaak. Ook al had hij het verloren, dan bleef het
koppige gevecht van den onredzamen, stug- en moeilijk-denkenden boer om het
leven even goed gezien en weergegeven. Hoofdzaak is zijn activiteit, die de schrijver
ons impressionistisch en psychologisch laat meemaken, in zijn ruigen stijl, die meer
elegant wil zijn dan hij is.
Reuvers, als op herstel hoopgevend patiënt in het volkssanatorium te Davos, zien
we uitstekend. De besneeuwde, beschutte vallei, de zomersche zon in den winter, al
die patiënten van het sanatorium tusschen wie Reuvers zich zoo eenzaam, tegen wie
hij zich zoo narrig voelt, die streng-voorgeschreven leefregels, waaraan hij, met zijn
naieven, koppigen wil om te leven, zich stipter houdt dan zijn meer stadsche
medepatiënten - dit alles geeft een heldere impressie van Reuvers' verblijf in Davos.
Ook zijn tobben of de olde freule van zijn dorp wel zoolang zal blijven betalen, tot
hij geheel genezen is, en of zijn gemopper, waardoor hij zich een houding zoekt te
geven tegen het treiterend geplaag der medeverpleegden, hem schade of voordeel
doet bij het bestuur en bij de bijna aangebeden directrice, geeft ons een zuiveren kijk
op het zieleleven van dezen stuggen Drent, daar in die wijdsche natuur en koesterende
verpleging zoo geheel uit zijn milieu gerukt.
Moet hij, door den plotselingen dood der freule, nog niet volkomen genezen weer
terug, dan behoudt hij alleen
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onze belangstelling als ex-patiënt van Davos. Want wel tracht de schrijver ons door
Reuvers' oogen ook diens dorp te teekenen, maar we gevoelen dat hij meer thuis is
in de internationale sfeer van Davos, dan in de bizondernationale van een
protestantsch, Drentsch dorp. Als Reuvers, daar echter weer aan den arbeid gegaan,
nog voort moet vechten tegen zijn steeds op de loer liggende ziekte en hardnekkig
de ginds geleerde geneeswijze weet aan te wenden, zien we den stoeren arbeider
weer geheel voor ons. Het is daarom juist gezien dat de schrijver zijn werkje noemde
De Witte Vallei, al past die titel niet geheel op het tweede gedeelte.
Den stijl noemde ik ruig, en minder elegant dan hij wil zijn. Van Hulzen is een
consciëntieus woordkunstenaar, die heel goed weet, dat elk woord het moet doen.
Nu bezit zijn stijl iets ruigs, heeft, als ik het zoo mag noemen, een primitieven aanpak
van de dingen, die hem uitstekend te stade kwam bij de teekening van een figuur als
Reuvers. Daar tegenover staat dat zijn geest meer den internationalen kant uitgaat,
en zoo legt hij ook in zijn stijl iets modieus-verfijnds, dat hem echter niet zoo
natuurlijk afgaat als bv. Couperus. Vandaar iets onevenredigs in dezen stijl; aan den
éénen kant een zoeken van het mooie woord, dat de zuivere impressie geven zal, en
aan den anderen kant een bijna democratische nonchalance van den vorm, daar de
inhoud toch hoofdzaak is. Dit ligt niet aan zijn ook hier gevolgde gewoonte de
geslachtsuitgangen weg te laten - hoewel dit er misschien iets toe bijdraagt - ; ook
niet aan minder mooie stoutigheden als ‘gerechte en ongerechte klachten’ (bl. 34)
en ‘meer kracht als hij dacht’ (bl. 149); het ligt geloof ik aan zijn mentaliteit, waardoor
men zijn werk dadelijk van ander onderkent.
Maar het verblijdende van dit werkje blijft dat, terwijl het ook wel de kwaliteiten
van zijn vorig werk vertoont, dit dezen nieuwen kant brengt, dat we het leven zien
niet alleen als een product van omstandigheden, maar ook als een resultaat van een
langademigen, hardnekkigen wil. Daardoor is er niets zwoels in dit werkje, dat toch
voortdu-
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rend van ziekte handelt. Wie in kort bestek een juisten kijk wil krijgen op de goede
kwaliteiten en op de grenzen van van Hulzen's talent leze eens De Witte Vallei: Een
Verhaal uit Davos.
Van hoeveel beteekenis het voor een kunstenaar is als hij zich laat kiezen door
een figuur als Reuvers uit De Witte Vallei, wien primaire gevoelens en een
hardnekkige wil den weg naar het geluk dicteeren, blijkt opnieuw uit Trouweloozen
door H. van Loon.
Deze schrijver, die na een bundel vertellingen Onder één dak, hier zijn eerste
groote werk gaf, liet zich kiezen door het zeer ingewikkeld onderwerp van het
huwelijksleven van echt-moderne, gecompliceerde menschen. Den eenigen man hier,
in dit boek van vrouwenfiguren, ten voeten uit geteekend, hooren we aan het slot op
de vraag zijner pasgehuwde, tweede vrouw of hij nu gelukkig is, bekennen: ‘Ben ik
nou een kerel om gelukkig te worden...?’ (bl. 210). En dit ingewikkelde antwoord
op een eenvoudige vraag is volkomen echt en zuiver, en typeert heel goed dezen
weemoedigen Gerard Schenk.
Zijn huisnaam is Geert, wat mij meer als een vrouwennaam dan als een
mannennaam in de ooren klinkt. Toch past die naam met voor mij vrouwelijken klank
uitstekend bij hem, wiens passieve levenshouding mij telkens een vrouwelijke schijnt.
Zijn eerste huwelijk met Lotte was meer een daad van haar dan van hem. En na
eenige jaren mokkens en ruziëns zegt zij hem het huwelijk op - werkelijk het gaat
zoo zakelijk en kalm als het opzeggen van een huurcontract - omdat zij hem bedrogen
heeft. En dit vertelt ze hem met haar ongrijpbaren Mona-Lisa-glimlach, bijna als een
fait divers. Want ook zij, die vol beginselen zit als van socialisme, vegetarianisme
en theosofie, heeft geen vat op het leven; natuurlijk niet, want beginselmenschen
spelen in gewichtig-doende ledigheid den bezige - en dan zijn ze nog het onschuldigst
- òf ze doen werkelijk wat, doch zetten dan ook den boel hopeloos scheef. Zoo hier
Lotte. Als Geert met zijn in Delft verkregen uitnemende ingenieursbekwaamheden
niets kan
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uitrichten, geregeld tegenslag heeft op zijne prachtige plannen en dan futloos in
elkaar zakt, weet zij hem geen zelfvertrouwen in te boezemen, geen nieuwe energie
te geven. En nog minder kan zij, die vol zit van beginselen over opvoeding, haar
kinderen opvoeden. Neen, zij heeft heelemaal geen vat op het leven, zij rommelt en
stommelt er zoo wat door heen. Onder gunstige omstandigheden, gehuwd met een
pedant of schijnheilige, was ze misschien een snoezige salon-socialiste geworden;
nu geketend aan dezen onredzamen brombeer Geert, bedriegt ze haar man. Natuurlijk
niet met opzet, want ze is heelemaal niet sensueel aangelegd. Och neen... zoo en
passant, zoo op een theosofisch congres in Berlijn... met een Pool, van wien ze niets
weet, van wien ze pas later bemerkt dat hij, als gescheiden man, met haar nooit kan
trouwen.
Ondertusschen het is gebeurd; dit is het zuivere woord. Het is niet gewenscht, niet
gewild, ook niet gedaan - het is gebeurd. En dus gaan zij uit elkander, wachtende op
de beslissing van de rechtbank, die hun scheiding zal uitspreken. Doch daarginds,
voortdurend met Lotte en de kinderen in correspondentie, komt een nieuwe liefde
over hem, och neen, niet door hem gezocht, maar over hem gekomen als een
verkoudheid. Die liefde, waaraan niet beantwoord kan worden, stelt zijn moeilijk
verkregen levenspositie in de waagschaal, maar wat kan hij er aan doen? Lotte
daarentegen wordt heilsoldaat en predikt boete en bekeering. Wat niet verhindert dat
zij, om aan de nachtmerrie eener zwangerschap te ontgaan, zich onderwerpt aan een
bij de wet verboden operatie - en aan de gevolgen daarvan sterft. Als verzorgster der
moederlooze kinderen en vrijwillige huishoudster treedt dan een nieuwe vrouw op.
Wies, een vriendin van Lotte, die aan Geert reeds vroeger onwillekeurig haar liefde
voor hem liet blijken. Hij houdt niet van haar, doch aanvaardt dankbaar haar goede
zorgen. En kan zoo weinig tegen haar op, dat hij, half onwillig en steeds niet van
haar houdende, als het ware op hare suggestie haar vraagt bij hem het huishouden te
komen waarnemen. Dan haar prachtige kwaliteiten
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ziende, leert hij haar liefhebben en huwt ze; en zij is het die hem de bovengenoemde
vraag doet, waarop hij met die wedervraag antwoordt.
Daar is veel in dit boek dat den indruk maakt van buitengewone echtheid. Geert
en de vrouwen zijn goed gezien, en zuiver weergegeven. Namelijk voorzoover het
mogelijk is zulke ingewikkelde en toch leege, zulke oprechte en toch
innerlijk-oneenige en tegen het leven een beetje onwaarachtige menschen zuiver
weer te geven. Het zijn echt de menschjes van dezen onzen kleinen dag. Volgeladen
met de meest Zondagsche bedoelingen en beginselen waarmee zij echter in hun vale
weekdagen geen weg weten; ook fijngevoeliger, en nederiger dan vroegere geslachten,
maar ook meer willoos en onredzaam staan ze als brokken ongeluk te midden der
pracht van dit technisch zoo schitterend en rijk leven, dat hier meer buddhistisch dan
christelijk wordt gewaardeerd. Bovenal zijn ze zielig. Maar het meest zielig zijn de
kinderen van deze menschen. Het doet pijn zoo'n kindje te hooren uitvaren en hoonen:
‘Hier boven wóónt geen lieve Heer.... In de lucht kè-je niet wonen’ (bl. 148).
Het belangrijke van deze menschen is dat het menschen zijn van onzen tijd. Maar
daarom staan we te dicht op hen; er is te weinig sfeer om hen. De schrijver heeft ze
tenminste niet weten los te werken van hun achtergrond; zij blijven vastgeplakt aan
dien niet wijkenden achtergrond. Dit geeft iets rauws, iets onduidelijks aan dit boek,
en wijst op gebrek aan kunst, terwijl er toch zooveel kunst in is.
Reeds de titel blijft mij ondoorzichtig. Trouweloozen - ja, men kan hier van alles
omheen-fantaseeren, dat dan wel ten naastenbij past op Geert en Lotte - doch dan
weer niet past op Wies, die toch in de tweede helft van het boek de leiding krijgt en
behoudt. Terwijl alleronverklaardst blijft, waarom Wies precies komt en verdwijnt
al naarmate de schrijver haar noodig heeft.
Ook de taal is, hoe vaak ook zeldzaam voortreffelijk en persoonlijk in détails, over
het geheel nog te stug, terasperig, te rauw.
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Ziehier enkele proeven van die goedgelukte, eigen taal:
de warm-doorblonken tram, waarboven groene en paarse bliksems
regenden, was met een klimmende gromming omgezwenkt (bl. 130).
de zuster (nl. een non) voelde haar pols. IJl, als van een andere wereld
zong haar verstorven stem uit de zoele diepte van de huik: 't Is niets.
Mevrouw heeft wat lang gebeden (bl. 144).
‘Wie lachte daar? Geef antwoord, wie heeft er gelachen?’
Zijn rechtervoet scandeerde gejaagd de maat zijner woorden (bl. 197).
Hier iets van die stugge taal:
Toen moeders koorts niet week, liet Fie den dokter, die huisvriend was,
komen. Haar vertrouwde in wat moeders grilligheid, moeders hekeltong
Fie deden lijden, moest hij ook nu alles hooren, stortte Fie hem haar hart
uit, haar liefde tot Gerard noch de mislukte schaking of moeders
ongesteldheid door hààr schuld verzwijgend.... Hij besefte het: erbarmelijk
van naar uitschreiing hunkerende, dorre en heete en valsche leegte, onder
een opgedreven-lachende schuwheid tevergeefs voor elkaar bedekt, triestig
van armelijkrillig zelfbedrog moest die ontmoeting nu zijn op een
afgetakelde kamer vol verhuisreddering, met tochtende vensters en
menschen, die den kalen vloer beklosten... (bl. 122/3).
Dit is ongetwijfeld knappe taal, maar te compact, te weinig uit de verf, dan dat
men er helder mee kan schilderen. De lezer heeft zoo het gevoel dat van Loon dit
doorzichtig-maken van zijn werk nog moet leeren, maar dat hij het wel kan leeren
ook; vooral indien hij zich een persoonlijk oordeel veroorlooft tegenover de
modemeeningen van onzen tijd, en tot innerlijke vrijheid komt.
Ditzelfde, behoudens de vanzelf sprekende wijzigingen, geldt van twee nieuwe
auteurs, die hun eerste werk gaven: Ada van der Vecht, schrijfster van Jonge Liefde
en Alexander Sternheim, die debuteerde met een roman De Drinker.
Jonge Liefde is een familieverhaal van dezen tijd, dat met eere de eerste helft van
zijn titel draagt. Want het is vóór alles jong, ongelooflijk jong. Het verhaalt van twee
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bevriende families, beide rijk met kinderen gezegend, die, allemaal gezond en vroolijk,
met geweldigen appetijt op het lokkende leven aanvallen. Als ze niet rennen dan
vliegen ze, en als ze niet dansen dan laten ze zich neerploffen op een stoel. Frank,
vrij en vroolijk gaan ze om met elkander, en met hun ouders, die zich trouwens met
de vereischte bescheidenheid op den achtergrond houden. Het zijn allemaal
opgewektheidsmenschen, die iets fermeventerigs over zich hebben. De jongens
werken flink, en de meisjes dwepen met het veroveren van een zelfstandigen
werkkring, zoodat de een studeert en de andere aan kunstnijverheid doet. Vernemen
we over de jongens, die in Delft studeeren, wel eens vaag dat ze zwaar fuiven, zoodra
dezen met de meisjes uitgaan, is en blijft de toon zeer gemoedelijk: de een fuift op
koekjes en de ander op sinaasappels. Van religie of kerk geen spoor, bij ouderen
noch jongeren; daarentegen zijn ze allen verzot op muziek, de jongeren op sport, en
blijken allen te samen onbekwaam tot eenig kwaad en geneigd tot alle goed. Kortom,
allemaal hoogstaande menschen, die actief en nobel levende geen last hebben van
de levensraadselen, en als ze daar al eens even mee zitten, zich en passant verdiepen
in de ‘Zuivere Rede’.
Zeker, dit is nu alles wel heel jong, maar is het ook reëel?
Het was gewoonte in het Raevengezin, dat mevrouw na 't eten piano
speelde, eerst 'n paar gezellige wijsjes en dan dansen, vooral walsen,
waarop de kinderen in de lange gang dansten (bl. 38).
Dit is heel aardig voor een keer. Maar dit geregeld, even geregeld als er elken dag
wordt gemiddagmaald? Is het niet om een nachtmerrie te krijgen? Maar tot onze
verademing gevoelen we onmiddellijk dat dit niet waar is. Natuurlijk wil de schrijfster
de waarheid zeggen, niets dan de waarheid. Maar die waarheid verkrijgt zij niet uit
de werkelijkheid, doch uit haar idealen. Door het gekleurde glas harer idealen ziet
zij, en beschrijft zij een jeugd, als in de werkelijkheid niet voorkomt.
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Dit geldt evenzeer van haar stijl. Die doet òòk jong, vlot, opgewekt, allegro con brio,
maar is niet zoo jong als hij lijkt. Jonge stijl van dezen tijd is eer stroef en zwaar op
de hand en worstelend met de woorden, dan luchtig en nonchalant.
't Was ruim drie weken later en warm zomerweer. 'n Week lang was 't
ongestadig geweest, telkens regen, maar nu was de hemel stralend blauw
en zonder wolken en 't zag er naar uit, of 't nog wel lang zoo zou blijven.
't Was de dag van de buitenpartij naar Zandvoort en iedereen was druk in
de weer... (bl. 130).
Zulke banale mededeelingen, met dat vervelende ‘was’, tien keer op acht regels echt ‘een slappe wasch’, zooals ik zulk een stijl eens hoorde hoonen - neen, dit is
niet van een tegenwoordig jong schrijver, die eer te veel dan te weinig kieschkeurig
op zijn woorden is. Die schrijft ook niet
ze trokken met hun 5en naar boven (bl. 60).
‘'t is bij zessen, 10 min. er voor’ (bl. 60).
‘Juffrouw...?’ vroeg 't 2de meisje.
Zulk een spoorwegboekje-spelkunst zou hem weinig minder dan heiligschennis
schijnen in een werk van kunst.
De liefde, waarvan het boek nu verhaalt, is ook jong, in zooverre dat ze hier al die
jonge menschen tantaliseert. Goed gezien is, hoe het liefdesverlangen den grondtoon
vormt van het zieleleven van al die flink-werkende meisjes en jongens. Maar ook
deze liefde is meer gezien door een andere die deze jonge liefde zoo ontroerend-mooi
vindt in wording, groei en openbaring, dan door een jong mensch. Want wordt er
wel ooit zoo onbeholpen-gewichtig en zoo grenzeloos-weemoedig geleefd als door
jonge menschen, die leeren kennismaken met de zalige tirannie en almachtige kracht
der liefde? Wat een radeloos geharrewar en reddeloos elkaar-afbeulend door elkaar
geloop voordat eindelijk gebeurt, wat een redeloos-werkende liefde dicteert als haar
souvereinen, onweersprekelijken wil! Nu heeft de schrijfster van Jonge Liefde dit
ook wel trachten uit te beelden. Lidy en Joop, die elkaar eindelijk vinden, vinden
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elkaar niet ineens. Juist omdat zij reeds van hun prille jeugd innige vrienden waren,
in coëducatie opgegroeid en in vrijheid gedresseerd, kost het hun moeite den overgang
van vriendschap naar liefde te vinden. Dat er in dien tusschentijd wat blauwtjes vallen
is hoogst natuurlijk, en dat zij elkaar ten slotte vinden, na beiden een beetje ziekjes
te zijn geweest, is zeer heuglijk, maar de geschiedenis hunner jonge liefde is toch
wat summier, wat oppervlakkig verteld. Als verteld door een optimisme van gisteren
dat bij dezen dichter van heden - trouwens het ééne versje van Joop dat we hier lezen
is niet bizonder - en de moderne Lidy niet heelemaal past. Ook van deze jonge liefde
hebben we het gevoel dat ze meer uit den wensch der schrijfster is gekomen, dan uit
de werkelijkheid.
Toch kan deze schrijfster soms verrukkelijke werkelijkheid geven. Als ze Lidy
boven uit het oude huis van den Kloveniersburgwal laat kijken in die kleine
stadstuintjes en de stille nachtgracht, (bl. 129/30) of ons laat wandelen onder de
boomen der oude half verlichte grachten, en we dan ineens komen in het schelle licht
en de prettige bedrijvigheid van een zoo'n gracht snijdenden verkeersweg, geeft ze
uitstekend, veelbelovend werk. Maar ze weet deze uitnemende détails niet vast te
houden, er geen sfeer van te maken. Wat kon dat oude huis op den Kloveniersburgwal
met zijn omgeving het veel beter doen, dan het hier doet! Als zij zichzelve eens
volkomen onder den indruk daarvan had weten te brengen ik geloof dat er wat minder
leven, en meer innigheid in haar werk zou gekomen zijn. Maar daartoe liet ze zich
geen tijd, te vol als zij was van al die franke, vroolijke, frissche jongelui, onbekwaam
tot eenige ignobele daad.
Het is, om de frissche kwaliteiten van haren geest, te hopen dat zij onverdroten
voortga op den breeden weg der kunst, maar vooral is dan te hopen dat zij komt tot
innerlijke vrijheid. De weg daartoe zal voor haar zijn niet dat zij haar subjectiviteit
opgeeft, maar dat zij die toch eens durft te verliezen om een diepere subjectiviteit te
veroveren. Dit is de weg voor ons allen, maar inzonderheid
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voor hen die niet weten dat een optimistisch idealisme zoowel onze grootste vriend
als onze meest tirannieke vijand is.
De Drinker van Alexander Sternheim is weer van een anderen kant ontstellend-jong.
De schrijver heeft zoo'n haast om te vertellen wat hij weet, dat hij zich zelfs geen
tijd gunde eerst met onze taal en spelling vertrouwd te geraken. Zoo schrijft hij kalm:
(Ze) volgden trots de gangen van vader naar de kerk (bl. 1).
Het zou den Bremers verheffen (bl 16). Anderen tegenspoed trof honderden
kooplieden (bl. 34). droefsche spijt (bl. 39) cadeaus (bl. 99). Den vijftienden
naderde (bl. 172).
Zelf echter heeft hij niet den minsten last van zijne onbeholpenheid. Want hij
vertelt met diepe stem en met ontroerd gemoed van het innig-tragische van dit leven.
Nauwelijks echter hoort men dit geluid, of het komt ons bekend voor. Krijgen we
bij het eerste hier volgende citaat reeds een sterk vermoeden, bij het tweede wordt
dit vermoeden zekerheid.
De drie jongetjes volgden trots (sic!) de gangen van vader naar de kerk,
staarden met kinder-verrukking naar de gouden en purperen kleeden om
wetsrollen, voelden hun levensvraagjes en zieltjes-gezoek tooverend gestild
in zijn weeken gelatenheidszang, en zagen God als hij met overweldigende
leedstem de kerk deed trillen van zijn galmend geluid (bl. 1).
(hij) sierde duurste dassen met kostbare spelden... (bl. 21).
Dat dit bewust of onbewust geschreven is onder den invloed van Querido, voelen
we, nog sterker dan aan den stijl, vooral aan de sfeer van dezen roman. Doch het is
reeds geen kleinigheid dat er zooveel sfeer is in een eerste werk, dat echter ook in
dit opzicht ongelooflijk onbeholpen blijft. Die joodsche voorzanger eener
buitengemeente, later de drinker en zijn gezin tegenover zijn hem hatende zwagers
die zich rijk sjaggelden en hem hun minachting en de macht van hun geld laten voelen
- al die figuren zijn knap en atmosfeerig geteekend. De psychologie van dezen
Multatuli-vereerenden drinker, die zoo gul en lichtzinnig door het leven zeilt, door
wat pluimstrijkerijen
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dadelijk opgestoomd, door wat tegenslag even spoedig gekrenkt, onmatig niet alleen
in drank, maar in alles, in tranen en lijdzaamheid evenzeer als in zijn grootdoenerij
en zelfverheffing, waarmee hij, de zoon van den beroemden voorzanger, neerziet op
zijn zwagers, zooveel minder van kom-af en ontwikkeling, en allen toevallig wat
rijker dan hij - deze psychologie schijnt mij zeer juist. Doch aan den anderen kant
wordt ons niet waarschijnlijk gemaakt, waarom deze jood zoo gemakkelijk aan den
drank kwam en zoo hardnekkig aan den drank bleef, terwijl dronkenschap toch zeker
niet in de eerste plaats een joodsche ziekte is. En als we bijna op het einde (bl. 178)
hooren dat die drinker ineens bloed opgaf, en dit verschijnsel zich bij hem voor de
derde maal voordeed, dan zijn we geneigd het boek er bij neer te gooien en den
schrijver te vragen waarom hij ons voor het lapje hield, waarom hij deze beslissende
bizonderheid twee keer verzweeg, en er niet mee rekende, daar we nu toch ineens
een anderen kijk op dien drinker krijgen dan hij ons eerst gaf.
We herinneren ons dan dat ook bij Querido een scherpe intuïtie en weelderige
fantasie niet altijd logisch passen op de geteekende werkelijkheid. En ook beginnen
we te vermoeden dat deze in de joodsche sfeer zich thuisvoelende schrijver daarom
dronkenschap ter uitbeelding koos, hoewel deze in die sfeer niet thuis behoort, omdat
het zich verdiepen in droeve pathologische levensverschijnselen de visie op het
droef-tragische leven heviger maakt en meer macht geeft om te ontroeren. Evenzoo
als Querido zich daartoe verdiept in de misdadigers-mystiek.
Dat een jong schrijver, in bewondering voor een vereerden meester, onder diens
invloed geraakt, is niet alleen mooier dan eigenwijsheid, die alleen zichzelf kan
bewonderen, maar is ook de beste waarborg voor latere zelfstandigheid. Mits hij
zichzelven duchtig op den stang rijde en oefene in zelfkennis en kritiek. Vooral
menschen met genialen aanleg hebben dit noodig. En dien aanleg bezit deze schrijver
in verblijdende mate. Heel knap teekent hij ons Leentje, het trouwe joodsche
huismoedertje, de vrouw van

Onze Eeuw. Jaargang 16

297
den drinker. En ziehier hoe hij ons ‘de weelderige bescherming van de kroeg’ (bl.
79) voor Herman, den drinker, laat zien:
De kastelein schonk met rustige gulden kracht, tuurde naar de drinkende
klanten, zwaaide een vies doekje langs de toonbank, spoelde in een tinnen
bak wiegelende glaasjes.
Weggeduizeld in blauwen kroeg-schemer, zat Herman bewegingloos in
de loome hitte, bij het somber gepeins over zijn toestand.
Henri keek rond, spiedend naar kennissen om dat het eentonige gezeur
van Herman begon te vervelen.
Bijwijlen tuimelde drukke orgelmuziek de kroeg in en kwam een verkleede
schooier, hondsch-bedelend met een bakje rond.
Zulk een kroeg-tafereel schonk Herman genot door de vergetelheid die er
in lag, het was een zorgelooze afzondering, vol zelfvergoding; een
verkwikking na overpeinzing van zijn klachten en weeën - de ellendige
verwijten van Leentje en de minachting der kinderen.
Hier werd hij voorzichtig behandeld, beleefd toegesproken, zijn waarde
geacht door ieder, die hem kende. Dàt moest hij hebben (bl. 121).
Nietwaar, wie zoo kan zien, moet in alles door eigen oogen leeren kijken. Moet
los leeren worden van de modemeeningen van den dag, afleeren dien geweldigen
haast, die jeugd zoo onbeholpen doet voortstommelen, en zoo licht jeugdigen, genialen
aanleg bederft. Wat zou het mooi zijn, als Sternheim's tweede werk, dat zeker komt,
dus niet zoo gauw kwam, en niet weer met die dan onvergeefbare onbeholpenheid.
Maar wie temt jeugd? En toch...... Si jeunesse savait!
Het laatste onzer boeken, In 't Gedrang door Maurits Sabbe, herinnert aan de
ontstellende gebeurtenissen die meer over ons gebukt hoofd heengaan dan dat we ze
beleven. Want het geeft Vertellingen uit den Oorlog.
De eerste Hoe Fräulein Dämchen begraven werd is ons een goede bekende. In
het begin van den oorlog lazen we haar in dit tijdschrift met bewondering. Want ze
liet ons zoo volkomen meemaken de redelooze ellende van den oorlog en tegelijk
de zuiver menschelijke gevoelens die in
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zulke lijdensdagen bovenkomen, bij hen van wie we die in de eerste plaats niet
verwachtten. Terwijl het bombardement van Mechelen alle notabelen doet vluchten,
blijft in de geteisterde stad de verloopen dokter, die meent dat er aan hem toch niets
meer te bederven valt, en hij is het die, met een paar gelijkwaardige kornuiten, de
duitsche waardin uit de Bierhalle bijstaat op haar sterfbed, ze een deftige begrafenis
geeft, en op haar graf een ‘Onze Vader’ bidt. Omdat ‘haar “Onze Vader” toch ook
het onze is...’ Een aandoenlijk verhaal, o zoo licht omslaande in sentimentaliteit.
Maar de knappe verteller wist die meesterlijk te ontwijken. Zijn innige humor, ons
zoo goed bekend uit De Filosoof van het Sashuis, en zijn innige werkelijkheidszin,
die zulk een zuivere pracht geeft aan De Nood der Bariseeles, wezen hem hier den
goeden weg. Daardoor wist hij ons al den ontzettenden kommer van het oorlogswee
te laten gevoelen, en tegelijk te doen vertrouwen dat daardoor het diep-menschelijke
in ons niet werd vergruizeld, integendeel soms zelfs kon worden versterkt.
In deze zelfde stemming brengen ons de vier volgende vertellingen.
O, de wanhoop van dien boer, die niet aan dien dommen oorlog kan gelooven,
doch zich dan plotseling beroofd ziet van z'n eenig kind, door een verdwaalden kogel
gedood! Die dan zoo wonderlijk getroost wordt door dien Feldwebel, die thuis ook
zoo'n lief Töchterchen moest achterlaten en nu met den bedroefden vader het kruis
plant op het graf.
Als door een zijdeur brengt hij ons in dezelfde stemming als hij vertelt hoe de door
hun meesters achtergelaten honden dezen tijd van het bombardement doormaakten;
want ook bij die vergeten dieren komen de goede en slechte kwaliteiten door de
beproeving sterker voor den dag dan in weeldedagen. Terwijl de laatste schets, die
een loopje neemt met het gepoch van een Vlaamschen praalhans, de onvervalschte
leute laat knetteren door de oorlogsellende.
Maar het mooiste is de Dies Natalis Invicti. Prachtig is dat pastoorken geteekend
dat geen Kerstfeest kan noch durft vieren, nu zijn parochie half platgeschoten ligt,
zijn

Onze Eeuw. Jaargang 16

299
goede parochie, de vroomste uit den omtrek. Neen, het is onzinnig, onmogelijk nu
te gaan feestvieren - en hij weet niet hoe hij den zaligen nacht zal kunnen vieren in
dezen onzaligen tijd. Dan wordt hij geroepen naar een arme hut, om het kind te
doopen van een vluchteling. En daar in die tochtige hut vindt hij een paar arme
parochianen, die moeder en kind verzorgen. Zij waren nog rijk genoeg om te helpen
en te geven. Terwijl alles in puin stortte, hadden zij niets verloren van hun zielekracht
om te troosten en op te beuren.
Christus leefde, 't pastorken voelde 't en jubelde in zijn hart. Onoverwonnen
leefde de Heiland voort in de menschen, die daar onder zijn oogen hun
werk van liefde volbrachten. Zij waren de menschen van goeden wille.
De leiders der volkeren konden in hun waan en hoogmoed de goddelijke
wet hoonen en met voeten treden - bij de menschen zelf, bij allen die
arbeidden en leden, bloeide en geurde ze in ongerepte reinheid voort. De
armen en een voudigen waren de uitverkorenen en de sterken, die de
nieuwe wereld gingen bouwen.
De pastor kerstende het kindeke en met de oude vroomheid in het hart zou
hij nu weer het ‘Pax hominibus’ kunnen zingen (bl. 94).
Dit zuivere Kerstgeschiedenisje uit den oorlog heeft al de ontroerende mystiek en
de aangrijpende realiteit van een middeleeuwsche schilderij van Bethlehem's stal,
als een echte Dierik Bouts, of Rogier van der Weyden.
En we gevoelen dat een kunstenaar, die met zoo'n rustige bezonkenheid van zijn
arm geteisterd vaderland kan vertellen, niet alleen een gevoelig maar ook een sterk
hart moet hebben, en bovenal een zeldzamen eenvoud des harten. Wat reeds uit den
titel van dezen bundel blijkt; want is er eenvoudiger titel te bedenken voor
oorlogsverhalen?
We zien die reeds aankomen in overstelpende massa, met opzichtig armengezwaai
en geweldig geschreeuw..... O laten zij, die er reeds aan bezig zijn, dit bundelken
eens lezen! Misschien zullen ze zich bijtijds herinneren dat ook in kunst, vooral in
kunst, eenvoud het kenmerk is van het ware.
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De wachtende
Door Jan van Nijlen.
Duurde ooit een winter onbarmhartig lang,
Dan was 't dit jaar! Dat wachten, eindloos wachten,
Wanneer de droeve tijd zijn moeden gang
Vertraagt, dat uitzien in de maartsche nachten
Aan 't open venster, en dat angstig luistren,
Als schrikkend uit een droom, of eindlijk niet
De vogels trekken langs de stille, duistre
Nachtlucht en fluiten hun verwachte lied!
Dat is mijn deel, nu 't lot mij dwong te scheiden
Van wat ik heb bewonderd en bemind:
Mijn eigen land, mijn bosschen, velden, weiden,
Mijn straat en steeg, waar ik, romantisch kind,
Het leven leerde kennen als een wonder,
En doolde, later, in verliefdheid rond
En droom, die blijder, blanker was en blonder
Dan wat het oog zag of de geest verstond.
Daarom staar ik den nacht in en het duister,
Of nog niet de aard van levens volheid zwelt,
Of door de kale kruinen geen gefluister
Van voorjaarswind de komst der lente meldt,
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Opdat ik toch één blijden weerschijn vinde
Van 't licht dat weer zijn nieuwen loop begon,
En zeggen moge: nu staan mijn beminde
Wouden en weiden bloeiend in de zon!
Hoe traag gaat nu de duisternis verflauwen
Tot weiflend daglicht! Winden waaien koel;
In lichten mist zie ik de velden blauwen
Als in den herfst een zonbeschenen poel;
En komt een gloed de kille kimmen rooden,
En groeit het licht van purper tot karmijn,
Nog zendt de lente, in kleur of klank, geen bode
Van uit haar ver en zuidelijk ravijn.
Dan pijnigt mij uit verre, stille jaren
Het zoet herdenken aan dien morgenstond,
Toen mijn tuin van den bloei der kerselaren
Als in een wolk van blijde blankheid stond,
En in één toon de ontwaakte vogels floten!
O voorjaar, maak de koele nachten luw!
Houdt langer niet uw rijke hand gesloten:
Ook in dit land verwacht ik troost van u!
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Buitenland.
Nog steeds blijft het krijgsgeluk te land aan de zijde der Centralen. De volledige
ontruiming op 9 Januari ook van de nog door de Entente bezette punt van het
schiereiland Gallipoli, na hevige gevechten met de aanrukkende Turken, gaf dezen
en hunnen bondgenooten aanleiding om uitbundig te juichen over deze bekroning
hunner energieke verdediging van het schiereiland tegen de even hardnekkige
aanvallen van den vijand. Deze zond de vrijgekomen troepen ten deele naar Saloniki,
ten deele naar Egypte. In Mesopotamië bleef de positie der bij Koet-el-Amara aan
den Tigris zoo goed als ingesloten Engelschen hachelijk, al worden inderhaast
versterkingen uit Indië naar dien kant gezonden. Alleen aan de Kaukasus-grenzen
drongen de Russen zegevierend de Turken een goed eind terug en in Oost-Galicië
behaalden zij op de Oostenrijkers en Duitschers hier en daar een betwistbaar voordeel,
zonder meer wezenlijks te bereiken dan dat de reeds voorbereide aanval der Centralen
op het groote kamp bij Saloniki blijkbaar eenige vertraging ondervond ten gevolge
van de noodzakelijkheid om den Russischen aanval aan de Bessarabische grens door
versterking van de legermacht aldaar af te weren - een betrekkelijk succès.
Maar van groot belang was de zegepraal der Oostenrijkers over de Montenegrijnen,
die den zeer versterkten berg Lowtsen boven Cattaro, de groote Oostenrijksche
oorlogshaven, moesten opgeven en daardoor eensdeels alle kans verloren om de door
dien berg beheerschte stad en haven in handen te krijgen en anderdeels hun gansche
land, hunne hoofdstad Cettinje het eerst, aanstonds door de Oostenrijkers overstroomd
zagen. De Montenegrijnen, door de Entente in den steek gelaten evenals vroeger
Servië, begonnen onderhandelingen over den vrede, die reeds tot een gewenscht
einde schenen te zijn gekomen, toen plotseling koning Nikita terug trad. Men zegt,
dat al te hooge Oostenrijksche eischen de oorzaak van dat terugtreden waren; andere
berichten spreken van een krijgslist der Montenegrijnen, nog andere van de weigering
van
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een deel van het Montenegrijnsche leger om de reeds begonnen ontwapening te
ondergaan. Over deze dingen ligt nog een waas van onzekerheid zooals over vele
dingen in dezen oorlog.
Onzekerheid heerscht ook nog over Griekenland. De Entente bezette een aantal
Grieksche eilanden, ook het onzijdige Korfoe, waar de Duitsche keizer zijn beroemde
villa, het Achilleion, bezat, en legerde in het eiland het overschot der Servische
troepen, vlak tegenover Alhanië, waar juist de opmarsch der Centralen zal beginnen.
De Prins van Wied schijnt zoowaar weder in zijn vorstendom terug te zijn gekomen
en in het Noorden van Albanië te zijn opgetreden, waar Skoetari is gevallen maar in
Walona Italiaansche troepen aanwezig zijn en Essad bij Durazzo nog zich weet te
handhaven, al is zijne positie daar blijkbaar netelig.
De houding der Italianen bij dit alles, tegenover Montenegro en Servië, is
dubbelzinnig en men spreekt reeds over den val van het ministerie Salandra, door
de Entente niet meer vertrouwd en in het land zelf evenmin. Het zijn duistere zaken,
waarin alleen eenig licht schijnt door de openlijke tegenspraak der Italiaansche
belangen met de verlangens der andere bondgenooten. De Grieken, verontwaardigd
over de voortdurende schending hunner onafhankelijkheid en onzijdigheid door de
Entente, wenden zich meer en meer van deze af en protesteeren met nadruk tegen
den op hen toegepasten drang, die zelfs hunne telegraafverbinding met het buitenland
niet ongemoeid liet en het door tal van verdragen en, naar men meende, vaststaande
recht der onschendbaarheid van de consulaten der vijanden van de Entente niet
onaangetast liet. Met name te Saloniki werden de Duitsche, Oostenrijksche, Turksche
en Bulgaarsche consuls gevangen genomen en weggevoerd, hunne papieren door
den bevelvoerenden generaal Sarrail in beslag genomen; bovendien eischten de
Entente-mogendheden, dat alle consuls der haar vijandige landen door Griekenland
zouden worden verwijderd. Wat is er geworden van het volkenrecht? De Entente,
die zoo'n hoog woord had over de onbetwistbare en door de Duitschers zelf erkende
schending van België's onzijdigheid, schendt nu dagelijks die van Griekenland en
treedt de vroeger door allen heilig geachte consulaatsrechten met voeten! Waarlijk,
macht blijkt meer en meer rechtsgrond te zijn!
En er zijn ook andere onzijdigen, die hunne rechten telkens weder door de Entente
geschonden zien. Telkens weder houdt Engeland de mail van onzijdige landen, op
onzijdige schepen overgebracht, tegen, om te zoeken naar contrabande of, naar
correspon-
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dentie over contrabande en spionnage en stoort zich weinig aan de protesten,
waaronder die van de Vereenigde Staten intusschen wel eenigen indruk schenen te
maken. Er wordt door Engeland bovendien ernstig gedacht aan wat men een
‘verscherpte blokkade’ van Duitschland betitelt maar dat zou neerkomen op een
feitelijke blokkade van Scandinavië zoowel als van Rotterdam, IJmuiden en welke
onzer havens niet meer - een uiterst bedenkelijke, ook voor Nederland en zijn
onafhankelijkheid en onzijdigheid gevaarlijke zaak. Zouden wij ten slotte een
herhaling moeten beleven van de in 1833 door Frankrijk en Engeland als
dwangmaatregel tegenover ons toegepaste blokkade met bijbehoorend embargo,
inbeslagneming onzer schepen? Dat zou nog wel geen oorlog zijn maar toch iets wat
er zeer dicht bij staat! Laat ons hopen, dat het hiertoe niet kome; want men kan niet
weten, wat van zulk een daad voor ons het gevolg zou zijn. Het geval van Griekenland
kan ook het onze worden. Alles het natuurlijke gevolg van schandelijke smokkelarij,
wordt ook hier te lande gefluisterd, ja niet eens gefluisterd maar uitgesproken. Heeten
wij niet - mèt Engelschen en Amerikanen, die dus alle smokkeltrucs kennen! - de
grootste smokkelaars ter wereld? Er zijn er, die dit beweren. Maar tegenover mag
worden gezegd, dat onze regeering doet wat zij kan om, ter wille van den vrede, te
voldoen aan de dikwijls aan het onredelijke grenzende eischen der Entente op dit
gebied, zelfs met de kans om Duitschland te verbitteren en onder voortdurende
overweging wat ook in ons eigen belang niet mag worden uitgevoerd. Zij doet wat
zij kan, ondanks het onverantwoordelijke gepraat, gebazel van gevaarlijken aard,
van een enkele fel anti-Duitsche courant. Maar ook Napoleon heeft ondervonden,
dat de handel, in zijn rechtmatigen loop gestoord, zijwegen pleegt te zoeken, want
‘on ne peut pas empêcher la peau de transpirer’ zooals Louis Napoleon gezegd heeft
in antwoord op zijns broeders scherpe douane-eischen. Inderdaad, onze positie kan
ieder oogenblik zeer moeilijk worden en onze gemobiliseerden in deze
omstandigheden naar huis te zenden - hoe moeilijk hunne afwezigheid van huis en
hof, ondanks alle tegemoetkoming, te dragen valt al anderhalf jaar lang, hoe zwaar
ook de lasten worden - zou onverantwoordelijk zijn, nu en later, als er van vrede zou
worden gesproken.
Vrede! Er wordt van gesproken. De Centralen willen wel, niet omdat zij wanhopen
aan den uitslag - zoo zeggen zij voortdurend luide - maar omdat het zware verlies
aan bloed en geld hun niet meer geëvenredigd schijnt aan wat er nog te bereiken valt.
Maar de Entente wil nog niet, nòg niet, in de hoop op succes nog
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in dit jaar; zij spant alle krachten in, roept alle beschikbare manschap op - Engeland
heeft er thans ten slotte zelfs gedwongen dienstplicht voor over, lang het verafschuwde
systeem van het slaafsch-militaire land over de Noordzee - sluit reusachtige leeningen,
maakt reusachtige hoeveelheden munitie. Nog in 1916, nog vóór den zomer misschien
zal de ‘groote slag’ worden geslagen en Duitschland worden ‘vernietigd!’ Zoo hoopt
men in de landen der Entente, zoo zegt men vast te verwachten!
Te midden van dat alles is Ford's expeditie heengegaan, achterlatend het begin
eener internationale permanente commissie van eenige losloopende dames en heeren,
die zullen praten en schrijven altijd maar door, over maximum- en
minimum-vredesvoorwaarden, waarnaar niemand luistert; want menschen van
werkelijk inzicht weten, dat de vrede alleen het gevolg kan zijn òf van een algeheele
nederlaag van een der beide partijen - die niet heel waarschijnlijk is - òf van een
schikking, omdat het woeste, wreede oorlogspel op ‘remise’ moet uitloopen. En naar
het laatste ziet het er uit, zooals meer en meer het gevoelen gaat worden. Remise dat zou beteekenen: hervatting van den vreeselijken krijg over een aantal jaren, als
men weder op adem is! In Godes naam dan ja, want alles is beter dan deze
krankzinnige uitputtingswoede, die Europa dreigt met verwoesting en ellende voor
vele, vele jaren achtereen, niet dreigt met ellende maar zeker in ellende zal brengen.
Ellende. Wie denkt niet aan onze eigen rampen, aan den verderfelijken watersnood
aan de kusten der Zuiderzee, in het altijd bedreigde Noord-Holland vooral? Het
buitenland toonde warme sympathie en met erkentelijkheid denken wij daaraan.
Helpen moeten wij ons zelf! En wij doen het, in een weldadig élan van mildheid, dat
wederom onze volkseenheid bevestigt voor de tijden, die komen kunnen.
B.
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Leestafel.
Geschiedenis der Wetenschappen. Baarn. Hollandiadrukkerij. 1915.
Wij vinden in dit boekje een zevental opstellen, elk behandelende de geschiedenis
van een bepaalde wetenschap, n.l.:
Wijsbegeerte door Dr. J.D. Bierens de Haan; Psychologie door Dr. H.J.F.W.
Brugmans; Taalwetenschap door Dr. J.P.B. de Josselin de Jong; Physica en Chemie
door Dr. A.J.C. Snijders; Paedagogie door R. Casimir; Theologie door Dr. H U.
Meijboom.
Deze opstellen staan geheel naast en los van elkaar als zeven brochures die slechts
gezamenlijk ingenaaid zijn, maar overigens geenszins één boek vormen. Een
gemeenschappelijke inleiding ontbreekt en waarschijnlijk ook een gemeenschappelijk
plan en een gemeenschappelijke opvatting. Het eenige punt, waarop ik eenheid heb
kunnen ontdekken, is, dat elk opstel over de geschiedenis van een wetenschap handelt
en ongeveer dertig pagina's beslaat, physica en chemie ieder afzonderlijk ongeveer
dertig pagina's.
Sommige der schrijvers laten hun opstel door een inleidend woord voorafgaan
waarin zij de methode aangeven volgens welke zij zijn te werk gegaan. Zoo blijkt
Bierens de Haan zich ten doel te hebben gesteld ‘Een begrip van het wijsgeerig leven
in het algemeen, en der voortbeweging van het wijsgeerig leven in de geschiedenis
der kultuur’ te geven. ‘In een kort bestek echter kan zeer goed een dergelijk begrip
gegeven. Immers er zijn hoofdproblemen, waaromheen de vragen van ondergeschikten
aard zich scharen, en er zijn werkers aan deze hoofdproblemen. Wat wij willen te
boek stellen is een aanwijzing in het algemeen betreffende deze hoofdzaken en deze
voornaamste dragers van het wijsgeerig bewustzijn. Wij zullen door beperking en
koncentratie oppervlakkigheid vermijden.’
Het komt mij voor dat hij in hetgeen hij bedoelde zoo goed is geslaagd, als men
maar kan verwachten in 35 pagina's. Hij
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geeft weinig namen, maar een historisch overzicht van de ontwikkeling der
denkbeelden. De nieuwste tijd als nog niet geschikt voor historische behandeling
treedt op den achtergrond.
Dr. Brugmans vat zijn taak geheel anders op. ‘In een korte verhandeling over de
geschiedenis der psychologie moeten wij daarom wel afsnijden, de tijd staat ons niet
toe het dwalende spoor in zijn kronkelingen te volgen: wij richten ons op wat is
gebleken het eindpunt van den ontwikkelingsgang en verkorten den weg.’ De schrijver
richt zich dus hoofdzakelijk op het tegenwoordige. De gang in het verleden ‘wordt
verkort’; de schrijver spreekt minder gaarne over datgene, ‘wat niet meer valt onder
het moderne begrip van psychologie.’
Zoo heeft iedere schrijver zijn eigen opvatting en vervult zijn taak op zijn eigen
wijze. Het komt mij voor dat er een aanzienlijk verschil is in het gehalte der
verschillende opstellen.
W.
Dr. N. Japikse. Johan de Witt (Nederl. Hist. Bibl.). Amsterdam.
Meulenhoff. 1915.
Wij zijn niet rijk in goede biografieën van onze groote mannen. Van sommige hunner
bestaan wel, meerendeels zeer verouderde levensbeschrijvingen maar zij voldoen
ook overigens niet aan eischen, die men in onzen tijd aan zulke werken mag stellen.
Waar zijn goede nieuwere biografieën te vinden van onze oude Oranjevorsten, van
Oldenbarnevelt, van Hugo de Groot, van De Ruyter, van de Trompen, van Gijsbert
Karel van Hogendorp, van Thorbecke, van Groen van Prinsterer? Maar er is een
streven merkbaar om in die groote leemte onzer geschiedschrijving te voorzien en
de Nederlandsche Historische Bibliotheek heeft deze taak ernstig ter hand genomen.
Deze uitgave is er een bewijs van.
Niemand was zeker eerder aangewezen om het leven van Johan de Witt te
beschrijven dan dr. Japikse, die zijne brieven in een 4-tal deelen der Werken van het
Historisch Genootschap op zoo voortreffelijke wijze heeft uitgegeven, tot grondslag
voor die uitgave aannemend de door Fruin dienaangaande nagelaten verzameling.
De uitgave van het Hist. Gen., waarvan wij eerlang uit dezelfde hand het vervolg
mogen verwachten in de verzameling der aan De Witt geschreven brieven, vormde
met de 18de eeuwsche uitgave der diplomatieke correspondentie van den beroemden
staatsman den onmisbaren grondslag voor een boek als dit. De honderden brieven
van en aan De Witt, meerendeels in het Rijksarchief bewaard gebleven, geven inzicht
in zijn denken en handelen, in
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zijn intiemste gevoelens, zijn meest geheime plannen en overwegingen. Wij kunnen
dezen man volkomen leeren kennen voorzoover het voor een mensch mogelijk is
een ander mensch te leeren kennen.
Dr. Japikse kent den man, beter misschien dan iemand onzer dezen kende of gekend
heeft, zoo goed als Fruin, die zich lange jaren met de hem buitengemeen sympathieke
figuur van den raadpensionaris heeft bezig gehouden. Het moet den schrijver een
heerlijke voldoening zijn volbracht te hebben wat Fruin zich herhaaldelijk heeft
voorgesteld eenmaal te zullen volbrengen maar waartoe hij nooit gekomen is; een
der allerlaatste leerlingen van den grooten meester heeft diens werk ten dezen voltooid.
En hij zal zich ermede mogen vleien, dat Fruin zijn werk zou hebben goedgekeurd.
Natuurlijk zou Fruin dit verhaal beter hebben geschreven; de stijl van dr. Japikse
mist het artistieke van zijn leermeester en, toegegeven zelfs, dat bij den eenvoudigen,
kalmen, soberen De Witt geen zwierige behandeling van het onderwerp zou passen,
schijnt den schrijver, hoe helder zijn stijl overigens ook is, ten dezen iets te ontbreken.
Het droevige slothoofdstuk is intusschen aangrijpend door eenvoud en soberheid
tegenover het schandelijk bedrijf der ‘ultimi barbarorum’. Maar aan de zuiverheid,
de juistheid, de onpartijdigheid der voorstelling zelve schijnt mij niets te ontbreken:
als wetenschappelijk geschrift (maar zonder omhaal van wetenschap) mag het boek
zeer hoog gesteld worden. De uitnemende keus der illustratie mag evenzeer worden
geroemd. Japikse's boek zal voor langen tijd de biografie van De Witt blijven. De
Witt's standbeeld volge spoedig.
P.J.B.
Cd. Busken Huet. Lidewijde, Jozefine, Robert Bruce's leerjaren. Haarlem.
Tjeenk Willink en Zoon, 1915.
De firma Tjeenk Willink waagde een herdruk van Huet's romans. Niemand, geloof
ik, zal deze meer als romans, voor den tegenwoordigen smaak berekend, gaan
herlezen. Zij hebben alleen historische waarde en zoowel de vorm, hoe merkwaardig
modern ook voor den tijd, waarin zij ontstonden, als de inhoud zal weinigen meer
bekoren. Het gewaagde van Lidewijde vooral, waarvan onze vaders en moeders
schande spraken - komt er nu eens om! Het is haast lectuur voor de jeugd! Neen
maar, wij hebben sindsdien wel wat anders kunnen lezen. Zelfs onze deftigste
tijdschriften schromen niet verder, veel verder te gaan dan de als een bedorven geest
verafschuwde Huet in zijn tijd, wiens werk als ‘nog erger’
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gold dan Klaasje Zevenster van den luchtigen Van Lennep, wien men om zijn
geestigheid veel vergaf. De 4de druk verschijnt nu - een bewijs, dat het veel gelezen
is. Jozefine en Bruce konden het respectievelijk maar tot den 3den en 2den brengen;
zij zijn dan niet zóó ‘pikant’. Als historisch-letterkundige lectuur zal menigeen ze
misschien nog ter hand nemen; anderen ter wille van den begaafden auteur, dien zij
hebben leeren waardeeren als een der baanbrekers onzer moderne letteren.
P.J.B.
G.F. Haspels. David en Jonathan. Amsterdam. P.N. van Kampen, 1915.
G.F. Haspels. Onder den Brandaris. Holland-uitgave P.N. van Kampen,
1915.
De afzonderlijke uitgaaf van des schrijvers jongsten roman die bij onze lezers in nog
versche heugenis is, en de herdruk van een bundel van zeer ongelijksoortige schetsen
die bij die lezers nog wel niet vergeten zijn, willen wij op onze Leestafel met een
enkel woord aankondigen. Velen geven aan Haspels' kleingoed verre de voorkeur,
en daarvan is Onder den Brandaris stellig een der voortreffelijkste staaltjes.
Schilderachtige teekening van land en volk, waarbij verschillende streken en eilanden
van ons vaderland meer dan vluchtig bezocht aanschouwelijk geteekend zijn, en de
menschen, ja ook wel naar hun uiterlijke verschijning getypeerd, zonder evenwel
dat hun inborst vergeten is: ziedaar de eigenschappen van dat ‘kleingoed’, die dadelijk
in het oog vallen maar bij herhaalde kennismaking niet aan waarde verliezen. Tegen
de groote verhalen van Haspels hoort men wel eens bezwaren wat compositie of
strekking aangaat. Toch zou men ze niet gaarne missen. Ook zij munten uit door
dezelfde schoonheden van beschrijving, al is het waar dat de breeder opzet en de
dieper opvatting wel meer vat kunnen geven aan de kritiek.
Wanneer men nu zijn jongsten roman, ditmaal grootendeels te Rotterdam spelend,
als zijn besten hoort roemen, is er stellig aanleiding tot dien lof, waarmede wij gaarne
instemmen. Vooreerst weet deze schrijver, die toch zoo sterk zijn persoonlijk stempel
op zijn werk zet, zijn talent te vernieuwen. Het ‘connu, connu’ waarmede men 't
werk van een bekenden auteur pleegt te ontvangen. past op hem maar zeer ten deele.
In zijn kleiner werk komen ter afwisseling hier en daar grappige stukjes voor als
Intermezzo in Onder den Brandaris en dat grillige en te gelijk rijke In den
Staringskoepel op visite in een bundel Wisselend
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uitzicht. En onder zijne romans heeft de voorlaatste de Stad aan het Veer ons verrast,
doordat de schrijver zichzelf de schijnbaar hem vreemde tucht heeft opgelegd van
een verhaal in brieven op te zetten. Dit zijn Rotterdamsche werk nu is veelzijdiger
dan een der vorige, ook daardoor dat zijn psychologie ditmaal de karakters dieper
ontleedt dan hij ooit te voren deed. Alleen wie meent dat artistieke kijk en geestelijke
inhoud niet samen gaan zullen hem daarom gispen. Maar wie een billijk oordeel
vermag te vormen over den aard van zijn talent zal toch evenmin dat kunstenaarswerk
slechts als min of meer inkleeding van christelijke gedachten beschouwen.
l.S.
Dr. W.J. Aalders. In het land der belofte. Reisindrukken van Palestina.
Utrecht. G.J.A. Ruys, 1915.
Dit goed geschreven, fraai verlucht, keurig uitgegeven boek zal stellig dankbare
lezers vinden.
Zij zullen er gaarne missen wat bij menige reisbeschrijving hindert. Ophef en leege
rhetoriek, vooral die ijdelheid van een auteur die van zijn reis zichzelf die ze maakt
't belangrijkste vindt en nooit doet vergeten dat hij het is die daar dit heilige land
bezoekt. Bij onzen schrijver niets van dien aard. Eenvoudig, onopgesmukt verhaalt
hij zijn indrukken en overpeinzingen, en het zijn die van een man voor wien dit ‘land
der belofte’ geestelijke beteekenis heeft, die deze stemming niet voorwendt, maar
bij wien zij echt is. En dit spreekt niet zoo vanzelf als men misschien meent.
Daar staat tegenover dat men hier ook mist wat men gaarne zou vinden. Palestina
is al zoo vaak bezocht en beschreven. En dr. Aalders heeft er niet veel nieuws of
bijster belangrijks van mee terug gebracht. Men ademt hier geen Oostersche atmosfeer
en verneemt niet veel van ‘land en volk’. Wie de twee deelen Oostersch Leven van
dr. Obbink, opneemt, krijgt vrij wat meer te hooren van zeden en gewoonten. Maar
dit heeft dr. Aalders ook niet bedoeld. Hij geeft zijn indrukken verbonden met tal
van bijbelsche en historische herinneringen, en groepeert zijn 12 tafereelen elk om
een tekst, die hij zeer leesbaar uitwerkt en die hier en daar tot aardige opmerkingen
en een frisschen kijk aanleiding geeft. ‘Zend mannen naar Joppe’, zoo is het opschrift
van het eerste hoofdstuk, waar hij niet slechts Petrus' bezoek aldaar maar de
ontmoeting van 't Westen met de Levant in die slecht toegankelijke havenplaats
schildert. En zoo gaat het voort, over Jerusalem tot het meir van Galilea toe.
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't Is een aangename Zondagavond-lectuur in een christelijk gezin, waar ook Pierson's
Vluchtheuvelzangen als goede bekenden aan de deur kloppen.
l.S.
Het feest der gedachtenis. Verzen door Henriëtte Roland Holst-van der
Schalk. Rotterdam. W.L. en J. Brusse's Uitgeversmaatschappij, 1915.
In den opbouw van Henriëtte Roland Holst's dichtwerk is eene architectonische
consequentie, even vast van lijn en even streng begrensd als haar maatschappelijk
ideaal. In hare ‘Opwaartsche Wegen’ en in ‘de Vrouw in het woud’ teekent zij in
breede trekken den zelfden weg der uitredding, van welks eindpunt op den heuvel
der herdenking zij thans de glorie schildert.
En de geestesstemming en de toon waarin dit geschiedt zijn de zelfde gebleven.
Ook in technischen vorm en in methode van conceptie blijft deze dichteres consequent.
Van nature geneigd tot zeer uitvoerige bespiegeling en in de vertolking daarvan
bijgestaan door een nooit vertragende, meest rustig vloeiende kracht van poëtische
dictie, zoekt zij toch bij voorkeur hare speculatieve mijmeringen te belichamen in
levende gestalten. Want haar eigen dichtersgeest is sterk visueel aangelegd, en
ondanks den duidelijk uitgesproken afkeer van wat wij gewoonlijk godsdienst noemen
heeft haar gemoed ook de socialistische bespiegeling en de socialistische theorie van
den blijden toekomststaat eerst dan duidelijk vóór zich als zij menschen kan scheppen,
voorwerpen van hare teedere liefde, in welke zich of de strijd, of de triumf van haar
geloof openbaart, of ook het lijden weerspiegelt waarvan dat zelfde geloof genezing
belooft.
Zoo is dan ook dit ‘feest der gedachtenis’ als eene processie van vrouwengestalten,
lijderessen, zondaressen, strijderessen, verlosten, nieuw-geborenen, wellicht voor
de medestanders van de schrijfster ook een boek van belofte, want zij is eene profetes
van zeer bezielde overtuiging. Voor ons, die in den middagglans der aardsche
zaligheid welke en in den aanvang en in het eind van den bundel wordt beschreven,
geenszins onze eigene toekomsthoop vinden vertolkt, is aangrijpender en
onvergetelijker de snijdende beschuldiging tegen onze thans levende maatschappij
neergelegd in de drie paragrafen van het eerste deel, de vrouw der plicht, de deerne,
de zwoegende. Misschien is nergens in het poëtisch werk van Mevrouw Roland Holst
de deernisvolle liefde van fijn-moederlijk gevoel op zoo eerbiedwaardige wijze
vereenigd met edele, kuische
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verontwaardiging en met diep besef van de oorzaken der zonde, als in dat hoofdstuk,
en misschien vindt ook nergens haar zeggingskracht met zoo vasten greep de juiste
woorden voor hare schildering en haar vonnis.
Wellicht dat voor socialistisch geloovigen het tweede deel van haar visioen: de
historische figuren, Mary, Louise, Katharine, verreweg de grootste beteekenis heeft;
ons heeft het eerste deel aangegrepen en ondanks zijne breedvoerigheid geboeid.
Daardoor echter houdt het werk op, voor ons een feest der gedachtenis te schilderen.
K.K.
Religieuse Poëzie, gekozen en ingeleid door J. Jac. Thomson
(Nederlandsche Dichters). Zwolle. J. Ploegsma.
De voornaamste indruk, dien de lezing van dezen bundel naast de religieuse gedachten
door de liederen zelf gewekt, bij ons achterlaat, is een stemming van dankbare
blijdschap over onzen rijkdom. Want oneindig rijk is de verscheidenheid, de kracht,
de mystieke zachtheid, de klare geloofsovertuiging en de welluidendheid onzer
schoone taal, die ons in dezen liederenkrans, aanvangend met het middeleeuwsche
Hoe minnelic is ons des crucen boom ontdaen en eindigend in de woorden van onze
eigene tijdgenooten, tegemoet komt. Diep en vol is de inhoud van de Nederlandsche
vroomheid in al die persoonlijke schakeeringen, en de dichterlijke verzamelaar heeft
in zijnen arbeid vooral hierdoor een zeer goed werk gedaan, dat hij in de
allervoornaamste plaats die gedichten in zijnen keurbundel heeft opgenomen, die in
zijn eigen geestelijk leven eene bijzondere beteekenis hebben gehad. Die keus geeft
aan het geheel een cachet van persoonlijkheid, vrij van dorre systematiek.
Met kiezen alleen heeft de verzamelaar zich niet tevreden gesteld. Hij wenschte
bovendien ‘de liederen die hem lief waren in het prozaïsch verband van wat
vereerende en genegene woorden te sluiten.’ Zoo ontstonden zijne inleidingen die
gaandeweg zijn gegroeid tot eene reeks van essais. Het valt niet steeds gemakkelijk
deze essais te waardeeren. De ‘vereerende en genegene woorden’ van den heer
Thomson hebben somtijds groote moeite om zich te houden binnen het door hem
toegezegde ‘prozaïsche’ verband. Zijne bewondering schiet te snel de lucht in en
beweegt zich daar te gaarne op de breede banen eener homiletische en zeer bloemrijke
eloquentie, door welke zijne vereering haar doel voorbij schiet. Alleen de lezer, die
geduldig tracht de stem der echte zielservaring tusschen de klanken dezer rhetoriek
door te vernemen, zal met

Onze Eeuw. Jaargang 16

313
vrucht den schrijver kunnen volgen en voorkomen dat tegen de bedoeling van dezen
in zijn waardeering van de schoone liederen worden verduisterd door het te
woordenrijk uitmeten hunner schoonheid. Daartoe is eenig geduld noodig, maar dat
blijft niet onbeloond. Wie, afgeschrikt door den indruk van de eerste hoofdstukken,
de inleidingen tot de poëzie van Oudaan, Jac. de Dekker, Lodensteijn of Jan Luiken
ongelezen zou laten, zou aan den inleider onrecht en aan zich zelven schade doen.
K.K.
Klänge aus Holland von Else Berner. Amsterdam. P.N. van Kampen en
Zoon.
Indien er tusschen deze ‘Klänge’ en de ‘Lieder’ van Else Berner die in den vorigen
jaargang (XV, 1, 166) met een enkel woord door ons werden aangekondigd, een
ander onderscheid dan het titel-verschil is, dan zal het wel dit zijn dat het
duitschromantische karakter dezer ongekunstelde poëzie in den tweeden bundel iets
duidelijker aan den dag treedt. Overigens treffen ons ook hier - naast de ietwat
gezochte teekening van de hollandsche boertjes en boerinnetjes - de fijngevoelige
ontvankelijkheid der dichteres voor Hollands licht en lucht en de zekerheid waarmede
zij in hare gedichte aquarellen den toon van ons landschap weergeeft.
K.K.
Albert Verwey. Het zichtbaar geheim. Amsterdam. W. Versluys, 1915.
Verrassingen verwacht niemand van dezen dichter. Immers, hij is van den aanvang
af zijn eigen weg gegaan, een weg die dadelijk reeds zich duidelijk afbakende door
zijn stelligen wil, en zijn eigen persoonlijken smaak. En toch is eigenlijk ieder nieuw
werk van Verwey weer eene verrassing, omdat het telkens weer in volkomener kunst
de bewijzen brengt van zijn zelftucht, zijn ernst en zijne oprechtheid. Oorspronkelijk,
omdat het steeds in zijn eigen geest is gerijpt, spreekt zijn werk toch ook duidelijk
van zijn omgang met andere geesten; begrijpelijk in zoover als zij slechts voor
voldragene gedachten uiting zoekt en zich zelve bindt door een koel zelfbedwang,
mist zijne poëzie toch nooit dien klank der geheimzinnigheid die een harer meest
onmisbare gaven van bekoring is; en bovenal streng in hare gehoorzaamheid aan de
wetten van klank en schoonheid, kleurenglans en rhythmische welluidendheid, welke
zij zich in lange en ernstige studie heeft leeren
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stellen, vindt zijne kunst haar loon voor die gehoorzaamheid in hare eigene
heerschappij over een buitengewonen rijkdom van dictie, klank en maat.
Misschien mogen wij daarin, meer nog dan in de geestesstemming of in de
levenswijsheid, hier vertolkt, de groote beteekenis van dezen jongsten bundel vinden.
Er is hier eene groote rijpheid van gedachte, tot vorm gebracht in woorden van zuiver
overwogen klank en maat, er is hier aan dien vorm een zorg besteed die het boek
maakt tot een school van poëzie. Het laatste bedoel ik in dubbelen zin. Het zal toch
zeker niet geheel toevallig zijn, dat bij 't lezen van sommige strofen ons de gestalte
van Vondel of van Shelley, en van andere die van een of anderen vromen kerkzanger,
zeggen we Paul Gerhard, voor den geest komt? Maar school van poëzie is dit boek
tevens omdat het zooveel aan anderen leeren kan. Daarvan zijn de bewijzen overtalrijk.
Van een schrijf ik hier een gedeelte over, omdat de metrische kunst daarin zoo
bijzonder duidelijk is.

De uitredding.
Zult gij niet altijd komen.
Als ik u minst verwacht?
Beminde van mijn droomen,
Zon in mijn nacht!
Ik heb mij neergeworpen
In slijk op 't lichtloos pad,
Bloedge vampyren slorpen
Zich aan mij zat.
Mijn mond vol bittre vruchten,
Mijn hart leeg als een hel,
De lucht zwaar van de zuchten
Die 'k niet meer tel.

Men leze dit lied van smart uit tot het eind, tot aan die zoete dankstrofe, die aanvangt
En als een kind geheven,

om daarnaast te luisteren naar den gedragen aanhef van het aan de nagedachtenis
van een jongeren dichter gewijde Vita aeterna:
O teedre ziel tot wie de mijne sprak,

en men zal met mij erkennen dat de weg der rhythmische gestrengheid, zoo niet de
eenige, dan toch wel de koninklijke weg naar de schoonheid is.

Onze Eeuw. Jaargang 16

315
Natuurlijk valt van den bundel meer te zeggen dan dit alles wat den uiterlijken vorm
betreft; want dit boek, iets guller in 't geven dan ik het zou hebben gewenscht, maar
tevens ongeveinsd en oprecht in zijn gaven, is eigenlijk een stuk geestesbiografie,
eene weêrspiegeling van den langen strijd met het verborgene, dat de kern en de
werkelijkheid van des dichters leven is, met het mysterie welks onthulling na jaren
peinzens hem vrede brengt:
Kwaamt ge in een storm, mijn Heer, uw zachte suizing
Zij nu voortaan de weldaad van mijn dagen.
Wat is mij noodig hun de daad te vragen,
Die uit uw fluistren zwelt tot heldre bruising,
Die uit uw diepte stijgt tot hoogste blinken,
Die mij ontred heeft aan de koude ontpluizing
Van uw zichtbaar geheim: laat mij maar drinken
Uw licht, uw lucht, en wachten de openruisching
Van 't Woord, dat ge altijd zijt en dat ge uit ons laat klinken.
(Nieuwjaarsmorgen, strofe XX).

Ziedaar het zichtbaar geheim, waarvan de titel spreekt, onthuld. Welk eene evolutie
heeft de school onzer poëzie doorgemaakt, die in de taal van Potgieter thans zulke
gedachten tot uiting weet te brengen!
K.K.
Réné de Clercq. De zware kroon. Bussum, Van Dishoeck.
De klachten en aanklachten over verwoest België moeten wel eentonig zijn. Zoo
gemeenzaam als het lijden zelf is, zoo gelijk van klank is ook het klaaglied dat dit
lijden vertolkt. Daarom is het niet anders dan natuurlijk wanneer wij in deze liederen
van den oorlog of veeleer van het oorlogsleed slechts met moeite en slechts van tijd
tot tijd, zooals in het lied van den Leeuwerik waarmee de bundel aanvangt, duidelijker
den klank van de Clercq's ons zoo vertrouwde stem vernemen. Minder aangrijpend
maakt deze eigenaardigheid den liederen-cyclus niet; misschien wel minder
beteekenend als deel van zijn kunstenaars-arbeid. Maar dat weet de dichter zelf en
dat aanvaardt hij en hij zegt dat eigenlijk zelf ook in de strenger en zorgvuldiger
gebouwde strofen van zijn slotlied, de Noodiging.
K.K.
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Mr. W.M. Westerman. Dekking van oorlogslasten. Eenige beschouwingen
naar aanleiding van de leeningwet 1914. Rotterdam. W.L. en J. Brusse's
Uitgeversmaatschappij 1915.
In deze studie, geschreven voor het privatissimum van prof. mr. H. Krabbe,
beantwoordt mr. Westerman de vraag welke finantieele voorzieningen te treffen zijn
nu de middelen, die de groote leening van Januari '15 ons verschafte, verbruikt zijn
en de Regeering toch wel niet toepassing van het noodmiddel: uitgifte van
schatkistpromessen en schatkistbiljetten, zal voortzetten. ‘Heffing in eens?’ Of een
tweede leening? Naar des schrijvers oordeel gaat van het eerste denkbeeld een zekere
charme uit - en laten daarom de voorstanders na hun nederlaag die gedachte niet los
- doch zijn aan dit stelsel, behalve het ‘beau geste’, weinig anders dan nadeelen
verbonden, terwijl aan den kant der leening vrijwel alle voordeelen staan. Intusschen
oppert hij verschillende bedenkingen tegen de inrichting der leening-Treub. Een
tweede leening moet z. i volkomen vrijwillig zijn, met een rentetype van bv. 4 ½
tegen een uitgiftekoers van 98%; het bedrag zij onbepaald, zoodat de Regeering
zooveel kan toewijzen of voor latere storting bewaren als haar goeddunkt; de aflossing
worde verdeeld over een tijdperk van ten minste 25-30 jaar; het voor rente en aflossing
benoodigde worde gevonden uit een opcentenheffing op de Rijks-inkomstenbelasting
voor hetzelfde tijdvak; men geve coupures uit van f50.- af.
In de behandeling van dit vraagstuk heeft schr. wat meer ‘methode’ willen brengen
dan totnogtoe geschiedde; ook heeft hij de eischen der theoretische
staathuishoudkunde, die bij de beraadslagingen over de oorlogsleening zoo vaak uit
het oog werden verloren, iets meer tot hun recht willen doen komen. Er is voor ons
in dit betoog en in de slotsom veel aantrekkelijks. Men kan, meenen wij, voorzien
dat de hier besproken vraag binnen niet langen tijd weer actueel zal worden en dan
zal dit geschrift zeker nog wel eens weer ter hand genomen worden door hen, die tot
een beslissing in deze zijn geroepen. In een kort overzicht wijst de schrijver op de
oplossingen, die door de groote mogendheden aan dit vraagstuk zijn gegeven en gaat
in een tweede hoofdstuk de geschiedenis onzer staatsschuld sedert 1798 na; eerst na
die twee inleidingen wordt de vraag pro hoc et nunc gesteld; zoo zien wij haar in de
lijst van wat het overige Europa gedaan heeft en in een historisch kader. Mr.
Westerman heeft in zijn bondig betoog - 62 blz. druks - dus wel de noodige
bouwstoffen ter oriënteering van den lezer bijeengebracht.
H.S.
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A.E. d'Oliveira. Het Kortschrift. Twee deelen. (Handboekjes Elck 't Beste).
Amsterdam. Mij. voor goede en goedkoope lectuur.
Deze verhandeling vult twee der compres gedrukte deeltjes van de bekende
handboekjes-reeks; in Deel I wordt de geschiedenis en de theorie van de stenographie
uiteengezet. in II een critiek geleverd van de voornaamste in ons land gebruikelijke
stelsels. Het komt ons - als leeken op dit gebied - voor, dat wie in deze dingen
belangstelt, hier ten volle bevrediging voor zijn weetgierigheid zal vinden. De schr.
geeft eerst een overzicht van de wordingsgeschiedenis van het schrift, zoowel wat
den inhoud als den vorm betreft, beschouwt daarna het kortschrift in zijn evolutie
en stelt ten slotte een theoretischen grondslag voor het kortschrift op, om daaruit
verschillende conclusies af te leiden. Aan deze verhandeling sluit zich dan gereedelijk
de critiek van verschillende stelsels aan. Wat aangaat dit laatste zien wij dat naar des
schrijvers oordeel het Nederlandsch Alfabetisch Kortschrift van A.W. Groote aan
het eindpunt der evolutie staat. Ik heb, zoo ongeveer zegt hij, heel mijn betoog opgezet
en volvoerd met een onpartijdig en wetenschappelijk doel, maar dit betoog kan slechts
eindigen als een pleidooi voor het kortschrift dat alle buitenlandsche stelsels, goed
of slecht vertaald of zonder meer nageschreven, principieel en dus ook practisch
overtreft. ‘Overdreven nationalisme is ons, zelfs in dezen tijd, vreemd. Maar dat het
werk van den Heer Groote in zijn kalmen, doorzichtigen, echtHollandschen eenvoud...
een eer is voor onze taal en voor onzen stam, deze meening willen wij niet verhelen.’
Als leek hebben wij geen oordeel over de welgegrondheid van de besliste voorkeur,
die schr. voor dit en boven andere ste sels aan den dag legt. De beoefening der
stenografie is voor hem ‘wel geen levensdoel maar een ons zeer lieve
beroepsbezigheid’. Heel zijn uitvoerige, stelselmatig opgebouwde verhandeling
maakt den indruk van degelijkheid en ernst, van wetenschappelijken zin en van een
open blik op de practische toepassing. Er schijnt dus alle grond aanwezig om hem
crediet to geven.
H.S.
Cornelis Veth. Het geheim van den idioot. Tooneelspel à grand spectacle.
(Prikkelidyllen VII). Bussum. C.A.J. van Dishoeck, 1915.
Dit is no. 7 der Prikkel-idyllen, waarvan wij ook vorige num-
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mers hier met waar genoegen besproken hebben, omdat de schrijver in dit heel
eigenaardige en uiterst moeilijke genre: parodie op de colportage-romans,
‘draken’-literatuur en dergelijke, een merkwaardig meesterschap toont. Gelukkig
gaat Cornelis Veth ook onder deze buitengewone tijdsomstandigheden met zijn werk
voort. Er is misschien nooit meer ellende in Europa geweest dan thans. Wie meent
dat hij daarom uitsluitend aan die ellende moet denken, in zijn geest niets dan dat
mag opnemen, die houde zich verre van deze boekjes; - wat ons betreft het komt ons
voor dat juist te midden van al dat diep-bedroevende en verbijsterende de menschelijke
geest - om zijn veerkracht te behouden - meer dan ooit behoefte heeft aan een
onschuldige verpoozing, die althans voor een oogenblik ons ontrukt aan de
benauwende werkelijkheid waarin wij leven.
‘Het geheim van den idioot’ is in zijn soort weer best werk; het beantwoordt ten
volle aan de eischen van den volksdraak in optima forma, terwijl de malligheid van
het geheel nog verhoogd wordt door de spraakgebreken en het Amsterdamsch accent
van sommige ‘dramatis personae’. Daardoor en door den nu en dan hoorbaren
souffleur heeft Cornelis Veth dit tooneelspel zoo geschreven, gelijk men het zou
hooren opvoeren door een dilettanten-tooneelvereeniging, als waaraan hij zijn open
brief wijdt. Wat ook in dit zevende nummer o.i. weer bijzonder te waardeeren valt,
is dat de schrijver, hoe dol hij ook doet en welke potsierlijke snaakschigheden hij
zich veroorlooft, toch daarin maat weet te houden, ook in zijn schijnbaar meest
ongebreidelde fantaisieën blijft hij een man van smaak.
H.S.
C.K. Elout. Hoe wij geregeerd worden. (Handboekjes Elck 't beste.)
Amsterdam. Mij. voor goede en goedkoope lectuur.
Het behoeft wel niet gezegd te worden dat de uitgever van deze reeks kleine
handboekjes met vertrouwen den Heer C.K. Elout kon opdragen aan de lezers op
duidelijke, beknopte, populaire wijze te vertellen ‘hoe wij geregeerd worden’. Zooals
hij in zijn slotwoord zegt gaat de schr. achtereenvolgens na hoe onze hedendaagsche
staatsinrichting gegroeid is uit het verleden, eerst door revolutie en daarna, gedurende
de gansche negentiende eeuw, door evolutie, hoe de machten in den Staat zich
verhouden, welke de machtsverdeeling is tusschen den Staat en zijn voornaamste
elementen, Provincie en Gemeente, en welke de samenstelling en de werking
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van elk dier drie factoren is. Eindelijk wordt even stilgestaan bij de eigenaardige
figuur van het Waterschap en een zeer vluchtige blik geworpen op het aanzien van
een bestuursregeling voor zoo abnormale omstandigheden als wij juist in dezen tijd
hebben beleefd. - Dit alles in kort bestek klaar en helder uiteen te zetten, is niet zoo
eenvoudig als het menigeen schijnen moge; van die moeilijke taak heeft de Heer
Elout zich op voortreffelijke wijze gekweten.
H.S.
Onze Koloniale Landbouw. VIII. Tabak, door Dr. O. de Vries. Haarlem.
H.D. Tjeenk Willink en Zoon, 1915.
Het is welhaast anderhalf jaar geleden dat ik van de duidelijke en fraai geïllustreerde
‘populaire handboekjes over Ned.-Indische landbouwproducten’ het VIIe deeltje
(Koffie) in deze rubriek aankondigde; het thans verschenen stuk doet bij zijne
voorgangers niet onder.
Hoezeer deze werkjes in den smaak vallen van het belangstellend publiek blijkt
wel het best uit het feit dat van no. IV (Caoutchouc) reeds een tweede druk verscheen.
Het is te hopen dat de vier nog te verwachten nummers niet te lang uitblijven.
E.B.K.
Dr. A.A. Beekman. Nederland als polderland. Tweede druk. Zutphen. W.J.
Thieme en Cie. (1915).
Het is alsof het spel spreekt.
Daar ben ik halverwege gevorderd met de lezing van het schijnbaar droge, in
werkelijkheid boeiende boek van den heer Beekman, als ik word opgeschrikt door
de ellendige berichten, uit verschillende gedeelten van ons ‘polderland’, over den
watersnood van Januari 1916.
En ik begrijp nu te beter, hoe nuttig en leerrijk dat boek is.
Het is geen gewoonte, in deze rubriek een ‘tweede druk’ te bespreken, maar
uitzonderingen zijn toegelaten; en nu de eerste druk reeds dertig jaar geleden het
licht zag en, dank ook vele nieuwe gegevens, belangrijk is aangevuld en bijgewerkt,
is er aanleiding te over, op de nieuwe uitgaaf de aandacht te vestigen. Er staat zooveel
in wat ieder Nederlander behoorde te weten, maar wat den meesten, vrees ik, onbekend
is!
E.B.K.
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Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken:
Kleyntjes en Knippenberg. Van Goden en Helden. Groningen. J.B. Wolters.
G.J.B.A. Janssens. Karakter en psychose. (Uit Zenuw- en Zieleleven IV 5).
Baarn. Hollandia-drukkerij, 1915.
Dr. J. Endtz. Het geestesleven. Schiedam. H.A.M. Roelants, 1915.
L. van Ryckevorsel. S.J. Missie en Missieactie (Geloof en Wetenschschap. Serie
XI No. 4). Nijmegen. L.C.G. Malmberg, 1915.
Karel Wasch. Omdwalingen in het Land der Liefde. Uit de Boeken der
Viereenheid. Het Vierde: De Openbaringen over den Vrede van het Kind.
Amsterdam. W. Versluys.
Dr. G. Kalff. Studiën over Nederlandsche Dichters der Zeventiende Feuw. 2e
herz. druk. Haarlem. H.D. Tjeenk Willink en Zoon, 1915.
A. Sutorius. De Tragische Roman van Loesje Dekkers en Brammetje Rekkers.
Teekeningen van Bas van der Veer. Rotterdam. Nijgh en van Ditmar's
Uitgevers-Maatschappij.
Henrik Ibsen. Dramatische werken. Vertaald n.d. oorspronkelijke Noorsche
uitgave door J. Clant van der Mijl-Piepers. 2e druk. Amsterdam. Meulenhoff
en Co., 1916.
J. Gouverneur. De Ethischen. Eene Kerkelijke Tijdvraag. 's-Gravenhage.
‘Kerkelijk Weekblad’, MCMXVI.
L.J. van Apeldoorn. De kerkelijke goederen in Friesland. Beschrijving van de
ontwikkeling van het recht omtrent de kerkelijke goederen in Friesland tot 1795.
2 deelen. Leeuwarden. Meijer en Schaafsma, 1915.
M.C. Kooy - Van Zeggelen. Een broederdienst uit 1915. Amsterdam. Scheltema
en Holkema, 1915.
Jaap Kunst. Terschellinger volksleven. Gebruiken, liederen, feesten. Uithuizen.
H.H. Fongers, 1915.
Mr. S. van Houten. Liberaal of pauselijk staatsbeleid. Haarlem. H.D. Tjeenk
Willink en Zoon, 1915,
Dr. M.G. de Boer. Over de practische en de wetenschappelijke waarde der
jongste geschiedenis. Groningen. Noordhoff. 1915.
Hans Martin. Malle gevallen. Een kluchtig verhaal. 2e druk. Rotterdam. Brusse,
1915.
P. Raëskin. Ouë Jane. Amsterdam. P.N. van Kampen en Zoon, 1915.
E. Overduyn - Heyligers. Julian. Roman, 2 dl. Amsterdam. Ed. Querido, 1915.
Jeanne Reyneke van Stuwe. Met den handschoen. Indische schetsen. Amsterdam.
L.J. Veen, 1915.
Tooneelbibliotheek. Herman E.J. Roelvink. Lentewolken. Maatschappij voor
Goede en Goedkoope Lectuur. Amsterdam.
Nederlandsche Bibliotheek. Jozine A. Simons - Mees. Het einde. Idem.
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Overneming verboden.

De Van Beemsters
Geschiedenis eener Familie
Door Gerard van Eckeren.
Tweede hoofdstuk.
I.
Het was op een zoel-vochten morgen in 't eind van April '98, dat Arnout van Beemster
het zware, rood-geroeste hek van Thuisbest open hield voor den kleinen Johannes.
Met wat schuws, als een kleine hond die werd uitgelaten, wipte het ventje naar buiten,
stond op den landweg 't nu bedachtzaam aan te zien, hoe zijn groote, zwarte vader,
dien de menschen ‘dominee’ noemden, het hek behoedzaam sloot en de klink in de
gleuf liet vallen. Met een enkelen wijden pas was de vader bij het kind met wien hij
langzaam schrijdend nu het pad afging in de richting van het dorp. De vroege lentezon
broeide zomersch in de dampige atmosfeer; uit de dennengroepjes aan den heikant
stoofden harsgeuren los, en Johannesje klaagde over de warmte. - Aleid had, door
het voorjaar verrast, wijl de zomerkleêren nog niet klaar waren en ook uit bezorgdheid
om zijn pas-hersteld-zijn van de longontsteking, het kind zijn winterjasje
aangetrokken, het zware duffeltje met de gouden kapiteinsknoopen, dat aan den
jongen met het smalle
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muizesnuitje een schijn van doorvoede goedrondheid gaf. De jas werd uitgetrokken
en er was opeens veel lucht om 't tenger kinderlijfje onder de gekreukelde
matrozenblouse, die Arnout met wat stugge mannegebaren nu gladstreek. Onderwijl
sprak zijn stem tot het kind over 't nieuwe leven dat hij tegemoet ging, de school,
waar hij veel zou leeren om een knappe groote man te worden.
‘Net als vader?’ vroeg het kind.
‘Ja, net als vader...’
Er volgde geen tweede vraag; 't kind liep stil meê aan de groote bloote hand waarin
't Arnout was of 't klein-knokkelig knuistje zich nog wat dieper weggroef. Van onder
zijn zwarte flambard keek de vader steels opzij naar zijn jongen, en hij zag het mondje
trekken en de grijsbruine oogen met wat onrustigs dwalen tusschen de ginds
opduikende roode daken van het dorp, als zocht hij de school. En weêr, als zoo vaak
wanneer de jonge predikant in zijn zoon de aarzelingen speurde welke hem misvielen,
rakelde hij als onbewust in zich op die stemming van flinke hollandsche jongens met
knikkers in d'r broek en spijkers: de Camera Obscura, ons zeeheldenverleden,
jongens-van-Jan-de-With. Heel de vaderlandsche geschiedenis doorvloog dan zijn
brein: de hollandsche Gravenhuizen, Willem de Zwijger, de Ruyter in den toren te
Vlissingen, slag bij Nieuwpoort...
Hij kneep het wegschuilend vuistje van zijn jongen vaster, en zijn stem klonk
monterend: ‘Tsa, kerel, nu flink zijn hoor; nu komt het er op aan te toonen dat je een
man wilt worden! Nu leer je lezen en schrijven, denk eens: een brief schrijven aan
grootmoeder in Haarlem of aan grootvader in Wamerongen! En dan krijg je vriendjes,
hè, 'n heeleboel vriendjes om meê te spelen, allerlei heerlijke spelletjes! Toen vader
zoo klein was als jij, toen speelden we “jaren”. “Jaren” dat is: als je allemaal op een
lijn gaat staan, die de meester met krijt trekt in de gymnastiekzaal, en één staat in 't
midden en die roept: het eerste jaar gaat in en uit van één, van twee, van drie... En
dan...’
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Johannesjes oogen volgden een vogeltje, dat van een in knop staanden heester wipte
en met rappe vlerkjes zich stortte in 't blauwig-gouden wijde van den morgen.
Zij liepen nu in 't dorp; boeren en daglooners, bezig op 't lapje land naast hun
woningen, tikten aan hun petten, en telkens lichtte Arnout van Beemster, bij 't noemen
van namen, gewetensvol zijn flambard.
Vrouwen oogden moederlijk Johannes na, of monsterden nieuwsgierig zijn
stadskleêren; riepen elkaâr, als doomnee gepasseerd was, van over de groenende
hagen hun opmerkingen toe.
De school, wat afzijds van het dorpsplein gelegen, was een laag steenrood gebouw,
dat met twee zijvleugels, loodrecht op het hoofdgebouw, een klinkerplaats insloot,
die aan den voorkant door een hoog zwart-ijzeren hek van de straat was gescheiden.
In het midden van het pleintje stond, door een traliewerkje omgeven, een oude linde;
achter de vensters van het schoolgebouw, melkig verfletst door matglazen ruiten,
kleurde het groen en rood en paars van potbloemen.
Toen Arnout van Beemster met zijn zoon de klinkerplaats betrad midden tusschen
een groepje ravottende jongens door, die maar amper voor dominee uitweken, kneep
hij vaster Johannesjes kleine vuist in de zijne; onder den druk van zijn vingers voelde
hij het trillen van het zenuwachtig kind.
‘Nou flink, Johannes; vaders groote keirel zijn, nietwaar. Kijk eens, wat 'n boel
vrindjes om meê te spelen! Dag Klaas, dag Willem... ja, kijk maar eens goed; daar
hê-je mijn jongen nou; die komt pas op school; willen jullie wel wat voor hem
zorgen?’
De jongens, als oude mannetjes in hun grauwe boerenpakjes, de zwart-platte petten
stijf geplakt op hun korte haar, lachten hun bruin-brokkele gebitjes bloot, met een
grijns van kameraadschap naar Johannesje, die bedeesd zich draaide op één been,
zijn smalle gezichtje met het
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blonde vloshaar verlegerig drukkend in de plooien van zijn vaders breede zwarte
mouw.
Maar meester Jansen was vanuit de schooldeur op de plaats gekomen, trad den
dominee tegemoet met een al van verre gulweg uitgestoken hand. ‘Dag dominee,
dag dominee... wel, waarde knaap, hoe staat jou het leven; nog al lust om bij meester
Jansen 't a-b-c te komen leeren? Nou, je zal 't goed bij me hebben, hoor, patent; àls...
je een flinke gehoorzame jongen bent!...’
Meester Jansens breed-blank gezicht, dat eerst Johannesje aanmoedigend had
toegelachen, verkneep zich bij 't lang uitgerekte ‘als’ eensklaps en heel onverwachts
tot een masker van plooitjes, die in den, na de laatste woorden bedenkelijk tuitenden
mond met de saâmgetrokken dikroode lippenprop schenen uit te loopen.
Johannes had wel willen schreien om dien man, die zoo raar deed, éérst lachte en
dàn boos keek; maar hij durfde niet om vader, die er bij was, en hij beet zijn tanden
in zijn onderlip zóó hard dat het pijn deed. Dan, eensklaps, lachte de meester weêr
en legde zijn groote hand met dikke vingers op zijn hoofd, terwijl hij doorsprak met
vader, Johannesje verstond niet wàt. Het geroes om hem heen van de vechtende
jongens, de hooge stemmen van meisjes die touwtjesprongen - 't was opeens alles
heel ver weg, en voor Johannes' oogen, even, werd het pikkedonker: 't was of hij
zonk in een put, diep, heel diep... Een groote zwarte spinnekop drukte op zijn hoofd
en dikke, trage pooten bewogen zich voor zijn oogen, die niets zagen dan donker en
zon door elkaâr en heel ver weg wat spelende kinderen. Een koude griezeling
doorschokte Johannes; een flauw kreetje ontsnapte hem. - Op 't zelfde oogenblik was
't weêr licht; de druk van zijn hoofd verdwenen; maar een hard-fel belgerinkel deed
opnieuw hem schrikken, naar de hand grijpen van zijn vader, die nog altijd met den
meester sprak.
Toen gebeurde iets vreemds, dat Johannesje met open mond deed staren naar de
groote holle deuropening ginds in 't midden van de school. Daar was het een gedrang
van
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kinderen die nu naar binnen wilden, meisjes en jongens dooreen, elkaâr duwend en
stompend, met hun lichamen wringend en schuivend, dringend en rukkend. Johannesje
keek er naar, verbijsterd door het stemgeroes dat, straks nog om hem heen aan alle
kanten, nu eensklaps verderaf was, zich samengetrokken had bij dat groote donkere
deurgat ginds, waar 't voortging als een brokkelig rumoer van wild geschreeuw en
gefluit. 't Versufte Johannes, die nu eensklaps doove plekken stilte naast zich voelde
op het wijd liggend plein, waarin de mompelstemmen van zijn vader en den meester,
altijd maar door pratend, als hard-tikkende geluiden duidelijker opklonken. Hij hoorde
niet wat ze spraken, keek maar naar die holle schooldeur, die de kinderen binnenzoog,
en 't was eensklaps een donker water waarin die allemaal verdronken, gillend van
angst. Hij zag meisjes met bonte en witte boezelaars en blonde vlechten wanhopig
zich uitworstelen uit het rul bewegend kluwen van donkere lichamen, armen omhoog
zwaaien als een roepen om hulp, dan wegzinken, onderduiken in de woelende massa,
meegezogen in den zwarten, duister geheimzinnigen watermuil. Een kleine jongen
met dikke roode wangen onder een zwart-platte pet zag hij, wat achteraan, eensklaps
springen op den rug van een grootere, zich wild aan hem vastklemmend. En hij zag
hoe de groote jongen met den kleinen als een bang gedoken aap op zijn rug zich
mengde tusschen de anderen; soms verloor Johannes hem wel even uit 't oog, maar
dan plotseling waren ze daar weêr, een heel stuk dichter bij het zwarte water, dat
zoog, dat ze allemaal opzoog. 't Scheen Johannesje, of ze worstelden om te blijven
staan, zich te verzetten tegen den stroom die hen meêzoog, maar hoe ze telkens,
telkens toch dichterbij getrokken werden... Eindelijk verdwenen ze in de holle diepte...
Johannesje herademde. Hij voelde zich wonderlijk geschokt en toch bevredigd.
Zóó ingespannen had hij naar dien grooten jongen met het kleintje op zijn rug getuurd,
met trillende zenuwen, dat nu hij verdwenen was, als opgeslokt, Johannes een
weldoende ontspanning voelde
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komen in zijn lichaampje en hij met zijn oogen weêr zijn vader zocht, die nu meester
de hand drukte.
En opeens woei een ijle angst door zijn borst. Nu zou vader weg gaan, naar huis,
naar moesje, en moest hij alleen hier achterblijven... met den meester... dien vreemden
man... die hem meê zou nemen de school in, dat groote, geheimzinnige gebouw van
waaruit een dof geronk, als van een dreigend-grommend dier, hem tegenklonk.
‘Nu jongen, nu ga jij met meester Jansen meê als een echte, flinke kerel; dan komt
vader je om twaalf uur weêr halen. Is dat goed?’...
Johannesje hoorde de woorden en verstond ze toch niet; ze snorden onduidelijk
in zijn hoofd rond, en alleen dat ééne weten stond helder voor hem op: v a d e r g i n g
w e g ... hij bleef hier alléén... alléén achter!...
Een snik sprong schokkend op achter den zwarten knoopstrik van zijn bloesje, en
het zonnige plein, de gezichten van den meester en vader verzwommen in een wazige
wemeling. Hij wilde wat zeggen, maar kon geen geluid geven. Dan voelde hij een
hand hem stijf vastgrijpen en meêtrekken, meê, een onbekende toekomst tegen...

II.
Aan de groote hand van den meester ging Johannes een lange gang door, waar het
donker was en waarin veel kinderen en stemmen. Heel aan 't eind van de gang was
het wat lichter, en Johannesje moest eensklaps denken aan 't verhaal van den reus
Kaliman, die den kleinen Wimfried meênam in zijn hol, tot ze in de zaal kwamen
waar de eeuwige Vlam brandde voor het bed van de betooverde princes Clotilde. En als een prettig-griezelig spelletje stelde Johannes zich voor, dat hij Wimfried was
die door den reus - dat was meester - in zijn kasteel was gelokt, en dat ze nu samen
op weg waren naar de zaal van de betooverde princes, kijk, die was daar waar dat
licht was...
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Johannes voelde zich opeens niet bang meer - Wimfried werd immers later een prins,
en de reus die werd in een donkere gevangenis gestopt door de ridders Goedmoeds
en Blijftrouw. Waarvoor zou hij dan bang zijn?
Maar vóor ze aan het licht kwamen achter in de gang bleef de reus voor een deur
staan die hij opende, en opeens was Johannes in een groote kamer nu met een
heeleboel kinderen, die in lange rijen zaten op houten banken en hem allemaal
aankeken, zoodat hij heel warm werd en duizelig en wel had willen huilen als hij
gedurfd had. - Dat was heel anders allemaal dan in het sprookje; hij was op school
en... en de meester hield zijn hand vast, zoo stijf dat zijn vingers pijn deden en... een
flinke kerel moest hij zijn, had vader gezegd, een flinke kerel moest hij zijn... niet
huilen, nìet huilen...
‘Hier is nu je klas mijn zoon; kijk: deze helft; en dat is je leermeester, die je wel
'n plaatsje zal aanwijzen op een van die mooie banken. En nu, twee lessen mijn jonge
vriend, onthoud ze, onthoud ze. Wees gehoorzaam aan de over u gestelde machten,
en... snij me niet in de banken! Meneer Langeveld, hier heb je den zoon van den
dominee, die wil, in afwachting van het Hebreeuwsch-, voorloopig graag het
Hollandsch a b c leeren, is 't niet Johannes? Ha, ha, ha!’
Johannesje schrok van het harde lachen en opeens kromp hij weg onder meesters
zware hand die zich weêr op zijn hoofd legde, de dikke zwarte spinnepooten die zich
traag bewogen.
Een oogenblik later was zijn hoofd weêr vrij en de meester vertrokken, maar toen
was daar d e a n d e r e meester en die greep hem bij zijn schouder en duwde hem
een bank in naast een grooten jongen met een bruine kiel.
‘Hier is je plaats van Beemster. Onthou 't maar goed; en nu, we beginnen.
Opgestaan!’
Johannes, die eventjes had moeten lachen om 't grappige kraakstemmetje van dien
meester met zijn groote malle bril, hoorde eensklaps om hem heen een dof gestommel,
als werden er tafels en stoelen door elkaâr ge-
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gooid, zooals thuis wanneer er boven schoonmaak was op vaders studeerkamer en
zij beneden zaten in de kamer er onder. Maar terwijl hij zoo dacht voelde hij een
stomp in zijn rug; 't was de bruine jongen die hem optrok, door zijn tanden siste:
‘Opstaan! Bìdden!’
Johannes zag hem vragend aan met groote oogen; begreep niet. Doch de ander
fluisterde nog gauw iets van: ‘Doppen dicht!’ en toen hoorde hij al meesters stem
die bad: ‘O God, Heere des hemels en der aarde, groote en machtige Koning des
Heelals, zie ons kleine en nietige stervelingen, arme zondaren hier nederbuigen voor
Uw onvolprezen Majesteit. Wij danken U, Heere des lichts, dat Gij Uwe zalige
engelen gesteld hebt in den afgeloopen nacht om ons te bewaken. Geef Uw
onmisbaren zegen op dit ons samenzijn; scherp ons verstand; maak ons éénswillend
met U en onderdanig aan de machten die Gij over ons gesteld hebt. Amen. Leien op
tafel!’
Weêr dat doffe gestommel van straks, maar nu opeens nog een ander geluid, een
kletterend geraas als van groote hagelsteenen op het plat van de keuken van
Thuisbest... Dat was eens geweest op een nacht toen hij er wakker van geworden
was en er in zijn bedje naar had liggen luisteren.
‘Beemster is te laat! Beemster zit te droomen! Vlug je lei, Beemster, of ik schrijf
je naam op 't bord...’
Johannes schrok van den stomp dien de groote bruine jongen hem gaf, maar nog
meer van den boozen blik waarmede die hem aanzag, kort bijtend: ‘Je lei! Legt onder
de tafel in 't kastje, gauw wat, anders komt je naam op 't bord!’
Johannes begreep niet wat dat alles beteekende; hij zag den meester en ook andere
kinderen hier en daar in de klas naar hem kijken, lachen, en hij kreeg 't eensklaps
weêr heel warm in zijn gezicht en onder zijn haren, en 't duizelde alles voor zijn
oogen. Hij had weêr willen huilen, maar durfde niet; zag nu hoe de bruine jongen
voor hem heenboog en iets op zijn tafel legde, een plat-zwart ding met allemaal
strepen.
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‘Heb je een grift?’ fluisterde de bruine. Johannes schudde van neen; hij begreep niet.
Alleen begreep hij dat die groote jongen vriendelijk voor hem was en dat hij niet
bang voor hem hoefde te zijn en maar dicht bij hem moest blijven zitten.
‘Kijk, daar heb je 'n mooie, 'n nieuwe, met 'n groen papiertje er om. Sjijn hè? Ik
zelf schrijf altijd met zukke stompies. Schrijven immes, jog; kijk!’
‘Ben je dan al lang op school geweest?’ - Johannes vroeg het luid; staarde met een
open mond den jongen aan.
‘Lang? O jee-ja!’ zei die, en knikte een paar maal haastig met zijn hoofd vol
sprietig-verwarde haren, vettigglimmend van water. Johannes keek daar naar met
medelijden, omdat die jongen geen moesje had die verbood om zijn haren met water
te borstelen; dat was verschrikkelijk; - onderwijl hoorde hij hem zeggen: ‘O jong, 'k
heb al een jaar op school gegaan in Amsterdam, toen mijn vader nog schipper was.
Ben jij wel eens in Amsterdam geweest? Niet? Sjijne stad, wel duizend menschen
en wel honderd lichies! Immes! Kijk, nou mot je dat van d'n-die-daar op je lei
naschrijven’.
Hij wees naar voren in de klas, waar de meester stond, die zich nu eensklaps
omkeerde en met strenge oogen zag naar de bank van Johannesje, die te beven begon.
Was de meester... boos op hem?...
‘Saarmolen zit te praten met Beemster. Saarmolens naam wordt op het bord gezet.
Als Saarmolen nog 's praat en den nieuwen jongen tot praten tracht over te halen
komt er 'n streepje achter zijn naam’.
De bruine jongen zwaaide langs Johannes heen een arm de lucht in, met uitgestoken
vinger als een kerstboomkaarsje. ‘'k Moet 'em van alles wijzen, meneer! Hij had geen
griffie en-ie wist niet waar zijn lei lag’.
Weêr trommelde Johannes' hart; hij zag een heeleboel kinderen naar hem kijken;
een meisje dat vóór hem zat draaide zich eensklaps snel om en lachte hem toe. Hij
had dat meisje wel eens in 't dorp gezien, wist ook wel waar
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ze woonde. Hij voelde zich niet meer zoo vreemd, omdat ook de bruine jongen aardig
voor hem was.
De meester had zich weêr omgekeerd en schreef nu met een dik wit potlood op
den zwarten muur.
‘Nazeggen wat ik schrijf!’ hoorde Johannes, opschrikkend omdat alle kinderen
uit de klas plots riepen - als een knal: ‘Aa!’ En toen begon er iets heel vreemds. In
de klas, waar de zon door de ruiten scheen tusschen de dor-stronkige stammetjes van
wat kwijnende geraniums, begon zich een klaag-zeurig zingen te spinnen, waar
Johannes met een open mond naar zat te luisteren. Telkens brak het hortend af; spon
dan weêr voort in eentonig gezingzang. Op den zwarten muur, dien de meester ‘het
bord’ noemde, kwamen nu hoe langer hoe meer witte letters, de a en de b en de o en
de m. Johannes kende de meeste al, omdat vader ze hem had geleerd, thuis, toen hij
weêr beter werd van de longontsteking. Hij mocht niet achter komen bij de andere
kinderen, die al naar school gingen, had vader gezegd... Johannes keek door het
venster naar buiten; daar heel ver weg was de blauwe lucht; een witte wolk leek net
op een kameel met twee bulten, die naar elkaâr toebogen; nu was 't één groote bult...
‘B-oo-m Bóom. R-oo-s Róos. P-ee-r Péer...’
Het wondere gezingzang spon voort, dan, eensklaps, knapte af door de
hoog-krakerige stem van den meester, die vroeg: ‘van Beemster, waarom doe jij niet
meê?’
Weêr schrok Johannesje op, voelde hij zich rood worden, prikten in de hoeken
van zijn oogen de tranen die komen wilden, óók om dat nare woord ‘van Beemster’,
waarmeê niemand hem noemde thuis en dat hem zoo boos klonk. Hij had ook niet
geweten dat hij meê mocht doen, wilde wel graag, al kende hij ook niet alle letters.
‘Oo-r Oór. S-aa-r Sáar. B-aa-s Báas...’
Met zacht, niet-durvend stemmetje voegde zich Johannes nu tusschen de anderen.
In het holle lokaal, waarvan de uiterste hoeken in schaduw bleven doch de
middenbanken opfleurden in zon - blonde, bruine kinderhoofdjes werden
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door een bleek goud overpulverd - regen zich de woorden aaneen, in een zinlooze
opvolging, tot een eindelooze reeks van horterige klanken. Buiten blauwde de lucht
steeds feller aan en de zon kwam door het open venster gluren; zoele lentewarmte
spoelde binnen, mengde zich met de dompe uitwasemingen van veel kinderen.
Slaperig zeurden de stemmetjes voort, nu op den oe-klank. ‘S-oe-p Sóep. P-oe-s
Póes. G-oe-d Góed. D-oe-k Dóek’.
Johannes deed nu ijverig meê. Zijn oogen hield hij op de hand van den meester,
die schreef, al maar schreef de witte letters op het zwarte bord. Hij probeerde altijd
iets eerder te zijn dan de bruine jongen naast hem, die niet goed oplette, soms heele
woordenrijen voorbij liet gaan zonder mee te doen. Hij zat maar op zijn lei te
schrijven, tenminste dat geloofde Johannes, want hij durfde niet opzij kijken, tuurde
maar ingespannen naar 't bord uit angst niet op tijd het woord te hebben gespeld.
Eindelijk keerde de meester zich om; de stemmen verstomden; 't was eensklaps stil
in de klas. Het meisje, dat vóor Johannes zat, draaide zich weêr haastig even naar
hem toe en knikte. De jongen, verrast en verlegen tot onder zijn haarwortels, staarde
haar aan.
‘De woorden op de leien schrijven,’ sprak de meester. Op 't zelfde oogenblik stiet
de bruine jongen Johannesje aan en liet hem zijn lei zien. Er stond een schip op
geteekend, met een roer en een mast, waar bovenaan een lange wimpel kronkelde.
‘Onze schuit... van vroeger... toen we nog voeren,’ beet de jongen haastig zijn
uitlegging, zijn lei vlug omkeerend met den leêgen kant naar boven en beginnend
ijverig te schrijven. Johannes zag hoe de meester naar hun bank keek, van hem en
den bruinen jongen, en hij bukte zich haastig, probeerde de eerste letter op zijn lei
te zetten: de a.
Hij had nooit nog met een ‘griffel’ geschreven; vader, die hem de letters geleerd
had, liet 't hem altijd met een potlood doen. Met een griffel dat was heel wat anders;
die kraste zoo raar op de gladde lei en er braken
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dadelijk stukjes van de mooie punt, die zoo fijn was als een naald uit moeders
werkdoosje. Johannes vond het heel jammer, dat hij die mooie griffel niet zóó mee
naar huis mocht nemen om aan moes te laten zien en aan Betsje en Sam. Maar de
griffel was van den bruinen jongen en die zou hem straks wel weêr afnemen, vreesde
Johannes. Maar morgen zou hij zelf wel griffels hebben en een mooien griffelkoker,
dien Gijs de vrachtrijder vanavond meêbracht uit de stad. Ook een schooltasch zou
hij krijgen, met Sint Nicolaas, had vader beloofd...
Onderwijl zijn gedachten zoo gingen, vaagjes wiekend door zijn hoofd tusschen
twee letters door, schreef het kind de woorden op zijn lei, met langzaam-secure
haaltjes. Zijn tenger lichaam in de stadschige matrozenblouse, jongeheertjesachtig
tusschen de boerenpakjes der overige kinderen, drong zich in moeizame inspanning
tegen den scherpen bankrand; zijn schoudertjes spitsten omhoog door den druk der
ellebogen die zich steunden op het tafelvlak; het hoofd met het muizengezichtje dook
er oudemannetjesachtig in weg. Om het gras-groene ruitjespapier van de griffel
knuffelden zich onredzaam de dunne kindervingers met de tot het vleesch verkloven
nageltjes, en de wijsvinger van de linkerhand duwde zachtjes-helpend de met schokjes
langzaam vorderende rechter. Nu was het kind geheel in zijn arbeid verslonden. Geen
gedachten aan thuis, aan moes en de zusjes en 't broertje vaagden meer door zijn
hoofd, nu vol van de letters die hij teekende, de dunne ophaaltjes, de dikkere,
geleidelijk aanrondende neêrhalen. De neêrhalen kon hij maar niet goed krijgen; ze
bleven òf te dun, òf werden te plotseling dik, zoodat de letter er bulterig en leelijk
uitzag. Het kind kreeg het warm; zijn ellebogen steunden sterker nog op het krakend
tafelvlak; zijn schoudertjes met boven aan de linkermouw het roode stuurmansstreepje
puntten zich scherper omhoog en het lang-smalle hoofd zonk nog dieper; aan de
blanke slapen onder 't dunne, vlossig-krullende haarblond kraalden wat
zweetdruppeltjes en in den linkerhoek van 't bleekrood openzijgend mondje tipte
schuchter een tongepuntje
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tevoorschijn, dat, naarmate zich het werk inspannender voortzette, meer en meer
zich naar buiten waagde.
Johannes voelde zich nu heel tevreden en op zijn gemak. Wanneer iets zijn heele
aandacht in beslag nam, gaf hij er zich aan in een volijverige toewijding van zijn
gansche kleine persoonlijkheid. Het was een van zijn karaktertrekken die vooral
Aleide spoedig had ontdekt, de lange ochtenden waarop hij - kind van drie, vier jaren
- stil aan haar voeten met zijn blokken bezig kon zijn, in eindeloos geduld stapelend
blokje op blokje, passend en metend met zijn kleine vingers; weêr afbrekend het
werk van uren zoo 't hem niet voldeed, en 't onverstoord weêr opbouwend volgens
't nieuw zich in zijn verbeelding afteekenend plan. En alleen als, ondanks zijn geduldig
pogen, zijn bedaarde volharding, 't werk niet vlotte, de blokken als stug-onwillige
dingen zich schenen te verzetten tegen zijn bedachtzame kinderbeschikking, als te
groot en te glad aan zijn kleine vingers ontvielen, zoo hij er twee of drie te klemmen
trachtte in één greep, - alleen dàn soms uitbarstend in een van zijn plotse driftbuien,
die hem schoppen deden rond zich om, in een stikkend, hijgend en slikkend opwringen
van heftigen gildrang in zijn kleinen strot.
Nu - dit rustig oogenblik in de zonnige klas - voor zijn nieuwe lei met de mooie
griffel en de vele prettige woorden op het bord die hij mocht nateekenen, voelde
Johannes zich heel welgezind en van een zacht-streelende behagelijkheid, óók wel
gewichtig, omdat hij nu op school ging en Betsje en Sam nog niet eens. Als hij opkeek
naar 't bord voor een volgend woord, zag hij voor zich het meisje dat had gelachen
en hem toegeknikt; ze droeg een klein, blond vlechtje, dat grappig wipte langs het
witte kraagje van haar jurk telkens als ze even 't hoofd bewoog. En ofschoon niet
verder denkend over 't meisje, was er toch een lichte, ijle blijdschap in Johannes, als
een zingend vogeltje, omdat ze daar vóor hem zat, iets van 't gevoel dat hij hebben
kon als hij thuis zat te spelen en mòes was in de kamer.
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Maar een bel, hard-fel luidend in de gang, deed hem opschrikken. Hij zag den bruinen
jongen eensklaps zijn griffel neêrwerpen, die als een klein zwart pijpje ratelend langs
de tafel op den grond rolde, en opstaan, languit in zijn bank.
‘Spelen!’ beet hij verklarend naar Johannesje, die hem niet goed verstond, omdat
er opeens zoo'n leven was in de klas. Maar de stem van den meester klonk luid
bevelend uit boven 't praat-rumoer en 't geklepper van leien die onder de tafels werden
weggestoken.
‘Stilte! En naast de banken, twee aantwee... Eén!’
Onder dof gestommel drougen de kinderen de banken uit.
‘Denk er om: als ik twee zeg mag niemand meer bewegen... Twéé! Mientje Vos
en Aafke Revers zal ik maar eens op het bord schrijven. Die weten nog altijd niet
dat ze in school zijn.’
Verscheidene kinderen draaiden hun hoofd om, zagen naar een hoek van de klas,
waar twee meisjes lacherig, met roode gezichten, naast elkaâr stonden. Ook Johannesje
had zich omgewend, even, vóór hij 't wist; draaide snel zijn hoofd weêr recht, stond
met kloppend hart nu af te wachten of de meester ook zijn naam op het bord zou
schrijven. Dat scheen hem iets vreeselijks te zijn: te komen ‘op het bord’.
Het was nu heel stil in de klas, terwijl in de gang getrappel van voeten brokkelde
en even later gejuich waaide van kinderen buiten, onder de ramen.
‘Voorwaarts marsch!’
En eer Johannes het wist voelde hij achter in zijn rug een duw, zoodat hij bijna
aanviel tegen 't aardige meisje-met-het-vlechtje. Hij begreep dat hij loopen moest,
meê met de anderen, die nu dof met hun kousen te stampen begonnen op den houten
vloer. De meester klapte er bij in de handen. En opeens moest Johannes denken aan
een troep soldaten, die toen hij nog heel klein was door 't dorp-waar-ze-toen-woonden
getrokken waren. Die hadden óók zoo met hun voeten gestampt: éen-twee, én-twee.
Vooraan had een soldaat geloopen en die sloeg op een trommel,
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ròmberdebòmberdebòm, dat de ruiten waarachter hij gekeken had trilden. 't Was
prettig nu te denken dat zij ook een troep soldaten waren, en duchtig stapte Johannesje
meê, dan dadelijk schuchter-verschrikt zijn passen inhoudend toen hij zijn schoenen
aandacht-trekkend hoorde uitklinken boven 't dompe kousengetrappel van de kinderen
voor en achter hem.
In de gang, onder de kapstokken met kleêren, stonden in lange rij de klompen, en
hij vond het nu opeens raar en hinderlijk dat hij alleen schoenen droeg; hij besloot
aan moeder te vragen, of hij ook voortaan op klompen naar school mocht; hij wist
in 't dorp wel een winkeltje waar 'n heele bos hing aan een langen krommen tak.
‘Die zijn klompen aanheeft dadelijk weêr in de rij... Alo, alo! Allemaal klaar?
Voorwaarts marsch dan. Eéntwee... Eén-twee...’
Nú klonk het stappen der kinderen eensklaps heel anders; nú was het echt van
romberdebomberdebom, en nu durfde hij, Johannes, ook dapper meêstappen. De
meester, dat was de trommelslager en de bruine jongen naast hem de officier, omdat
die zoo groot was. Even keek hij opzij, met eerbied voor den jongen; maar die liep
heelemaal niet als een officier, maar morrelde in zijn zak. Johannes trok schrikkig
zijn hoofd achteruit toen hem eensklaps een zwart elastiek tot vlak onder zijn neus
werd geduwd zoodat hij de muf-sterke lucht rook en de klamme zakwarmte tegen
zijn vel voelde.
‘Ala joch! 'k zal er jou niet meê schieten!’ lachte de ander. ‘'t Is een kattepul voor
de musschen. Op 't dak van de school zitten er hoopen. Immes. Vroeger, toen me
vader nog voer...’
Maar ze waren buiten, op de plaats, en ‘Halt!’ had de meester geroepen. Toen
telde hij: ‘Een, twee, drie...’ en de kinderen stoven uit elkaâr naar alle richtingen.
Alleen Johannesje bleef staan; wist niet waar hij heen moest. Rondom hem zag
hij 't gewemel van kinderen. Een jongen bukte zich en een andere jongen sprong
over hem heen, toen nòg een en... neen, die derde jongen
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ging weêr achteruit. Kijk, daar liep hij er nog eens hard naar toe; nú zou hij springen.
Maar de jongen - klein dik ventje met een zwart buisje aan en een groote, platte pet
op - aarzelde opnieuw. Hij legde even zijn handen op den rug van den jongen die
gebogen stond en die nu schreeuwde: ‘Veuruut dààn, spring dààn; 'k blieve geen
uren staan; toe daan bangerd!’
Maar de kleine dikke bleef aarzelen; hij ging weêr achteruit, nam een aanloop met
een zetje, hortte weêr stil voor het hooge lichaam.
‘'k Doen 't neet! Ie bint te heuge.’ ‘Die volgt daan!’ schreeuwde de jongen, zich
even oprichtend, dan dadelijk weêr bukkend.
En toen ging het springen geregeld voort. Aan 't eind van de plaats stond een heele
rij jongens elkaâr op te dringen. Telkens kwam-er een aanloopen, eerst met groote
stappen meestal, dan, hoe dichter ze den gebukten jongen naderden, hoe sneller hun
beenen gingen met de rettelende klompen. Plof! ging het dan telkens vóór den sprong.
Een paar zwarte beenen, waaraan de klompen bengelden als vreemde dingen,
zwaaiden door de lucht, en vóor Johannes recht gezien had hoe 't gebeurde, stond de
jongen die gesprongen had al aan den anderen kant.
't Ging nu hoe langer hoe vlugger, en 't was of er altijd maar nieuwe jongens
aankwamen, eerst het aanloopje, dan plof! het holle klompgebots, 't gezwaai van de
vreemdmalle klompenbeenen in de lucht... 't Werd een wonderlijk gebeuren voor
Johannes. Om hem heen bruiste een rumoer van stemmen, hooge gilletjes en lang
gerekte uithalen, soms ook even als een boos geschreeuw. Maar 't scheen hem alles
ver en onwerkelijk, als hem niet rakend. Er was niets dan het geheimzinnig wonder
van de springende jongens, die hem geen gewóne jongens leken, maar wezens uit
een ander oord, waar de menschen over elkaâr heen konden springen zonder moeite,
zooals Guliver, van wien vader hem verteld had, in de stad der dwergen over de
huizen heen kon stappen. En 't scheen Johannesje of hij alleen een dwerg was en al
die andere jongens reuzen, die
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iets konden wat hem een raadselachtig wonder scheen. Toch, hoe langer hij keek,
hoe meer het vreemd gebeuren van het wonderlijke voor hem verloor. Wat hem eerst
een eindelooze stoet van springers had geschenen bleken nu toch telkens dezelfde
jongens te zijn. Eigenlijk waren 't er maar vier of vijf die werkelijk sprongen: een
lange blonde in een donkere trui, als een zeeman, vond Johannes, die aan zijn
prentenboek van stuurman Moedig dacht; - een dikke jongen met een rood gezicht
en zwarte haren; een heel kleintje, dat vreeselijk schreeuwde en voor wien de anderen
wel bang leken; en een jongen die óók al lang was en een beetje hinkte. - Telkens,
met een vaartje, kwamen ze langs Johannes heen vóor ze sprongen. Het kind keek
ze na met groote oogen; voelde er zich zelf zoo klein bij en vreesachtig, telkens als
een dier jongens even naar hem zag. Toch bleef hij staan, omdat hij zich op het groote
plein niet wagen durfde in 't gewoel en gedrang van al de vreemde kinderen. Even
dacht hij, hoe hij wel zou willen spelen met het vriendelijke meisje dat vóór hem zat
in de klas; maar hij zag haar niet bij de meisjes die ginds touwtje sprongen, en ook
moest hij kijken naar den kleinen jongen die zoo schreeuwde en bevelen gaf aan de
anderen, zelfs aan dien heelen langen die op stuurman Moedig leek.
Johannes volgde den kleinen knaap in gespannen aandacht, en 't was of al 't
geheimzinnige dat het groepje springers voor hem had gehad zich nu samentrok op
dat ééne kleintje, met zijn geel-bleek gezicht en bruin krullend haar, zijn om 't dunne
lichaam floependen wit-blauwen streepjeskiel boven donkerblauwe, korte spanbroek.
Om 't middel droeg de jongen een bruin leêren riem en hij was de eenige van de
springers die schoenen aanhad. Danserig liep hij heen en weê, zwaaide met zijn
armen en schreeuwde met een hooge stem als van een meisje. Op zijn hoofd stond
een grappig klein petje, dat hij, als hij zijn aanloopje nam, van zijn haren griste en
plof! - bij zijn sprong op den rug plakte van den jongen die bok stond.
De andere jongens schenen graag vriendje met hem
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te zijn, merkte Johannes op, en hij zelf kon ook niet anders dan maar telkens naar
dien jongen kijken, die zoo beweeglijk was, nu eens hier stond en dan weêr daar en
vreeslijk boos zich toonde als de anderen niet deden wat hij beval. Toch vond
Johannes het een aardigen jongen. Maar hij schrok toen die eensklaps naar hem
toekwam en hem vroeg wat hij hier deed. Wild klopte het in Johannes' keel van
schrik; warm sloeg zijn lijf uit en tranen prikten; het zonnige plein met al de kinderen
begon om hem heen te draaien, te zwaaien, en het stemmengeroes klonk eensklaps
heel ver.
‘Nou, zeg op dan, wat sta je ons aan te gapen, kleine kikvorsch?’
Met schuwen blik zag Johannes op naar den grooteren jongen, die hem
wreed-spottend aankeek uit zijn bleek gezicht.
‘Ik... ik keek...’ stamelde het kind.
‘Zoo - nou, kijk dan nou maar eens ergens anders, want je staat ons in den weg.
Halo! jongèèèès; vooruit dan toch, want zòo gaat de bel!’
Met een woesten sprong was de jongen-met-de-riem al weêr weg, en Johannesje
stond, trillende van schrik nog, alleen. Hij wilde schreien, maar dacht juist nog op
tijd aan wat vader hem gezegd had: ‘een flinke jongen zijn, een kerel!’ Daarom beet
hij zich kordaat op de lippen, kneep zijn oogen dicht, om 't naar buiten dringen van
zijn tranen te beletten.
Aarzelend sleepslofte hij tusschen wat kinderen door naar de zijde van 't
schoolgebouw. Daar ging hij, vlak bij de groote groene open deur, die geel van binnen
was met allemaal vuile plekken, tegen den muur staan, zijn handen achter zijn broek
op zijn rug. Hij voelde tegen zijn strijkende vingers de ruw-raspige steenen met de
rechte kalkgootjes. En hij duwde met zijn vingertoppen tegen den muur, zoodat met
een zetje telkens de rug van zijn handen tegen 't week-zacht-ronde van zijn billen
aanmepte en van den schok zijn beenen prettig te wiegelen stonden. Onderwijl keek
hij naar de straatsteenen vóor hem,
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waar zijn voeten netjes stonden naast elkaâr in de rare schoenen, die Grietje
vanmorgen, voor hij naar school ging, in de keuken aan zijn voeten had gepoetst...
Weêr dacht hij aan de klompen in 't winkeltje, maar hij was niet meer zoo zeker of
hij moeder vragen zou daarvan een paar voor hem te koopen; de jongen-met-de-riem,
die hem kikvorsch genoemd had, maar die toch aardig was, droeg immers óók
schoenen...
Op de zonnige plaats roesden de kinderen dooreen; klitt'en samen en brokkelden
weêr uiteen. De jongen aan den muur stond zich lijzerig af te duwen en verveelde
zich. Hij dacht aan Thuisbest en aan moesje, aan Betsje, Sam en 't kleine zusje Juut,
en toen aan 't meisje-met-het-vlechtje, dat vóór hem zat in de klas en tegen hem
geknikt had... Zijn oogen waarden 't plein over om haar te zoeken en met een schokje
door zijn borst, een warmen gloed die opsloeg onder zijn haarwortels, zag hij haar
eensklaps aankomen met een paar andere meisjes vlak bij hem en neêrhurken op de
stoep bij de deur.
Johannes staakte zijn lijzerig duwspelletje en keek. Met groote oogen keek hij
naar het blonde meisje, dat een rose jurkje droeg onder een blauw-en-wit geruit
schort. Ze had een paar steenen, of knikkers, scheen het Johannes, waarmeê ze
rammelde in 't holletje van haar hand.
‘Toe veuruut noe Klêêske,’ hoorde hij een der andere meisjes, en ze gaf 't
vriendinnetje een duw tegen haar schouder. ‘Ie moet aftellen immers; veuruut daan,
vort geet de bel. Wie af is begint’...
Toen hoorde Johannes, en 't was of zijn lang-mager muizengezichtje zich nog
smaller rekte in de gespannen luistering, het aardige meisje met een zacht-deunend
stemmetje een heel geheimzinnig versje neuren, zooals wel de toovergodinnen deden
in de sprookjes waar vader van vertellen kon. Er kwam iets in van een ridder met
een heel mooien naam en van een kasteel met gouden vaten. Het andere had hij maar
half gehoord, en er viel ook te veel te kijken om er verder over na te denken. Het
aardige meisje had de steenen die zij ‘bikkels’ noemde op de stoep

Onze Eeuw. Jaargang 16

340
gelegd. Er waren er vier. En toen begon een grappig spel. In de hand hield 't meisje
een grooten stuiter, dien ze springen liet op de stoep en weêr opving telkens gelijk
met een bikkel, eerst een en dan nog een, soms twee tegelijk. Daarna deden het de
andere meisjes. Telkens ketste de stuiter op de harde stoep met 'n prettig geluidje en
dan zag hij de meisjeshanden naar de bikkels graaien en den stuiter weêr vangen
zonder te missen. De zon spatte op het stoepe-blauw gouden vonkjes, en de schaduw
van de openstaande deur lag er als een groote uitgespreide vogelvlerk. Johannes
dacht aan een arend, en toen keek hij weêr naar de meisjes en den op en neêr
springenden stuiter... Maar opeens dook zijn buik in door de hard-felle bel, die luidde
in de gang heel-dicht-bij. En terwijl de meisjes opstoven en naar binnen gingen drong
ook Johannes zich de deur in, vlak achter 't blonde vlechtemeisje, wier rose jurkje
lekker naar zeep rook. Toen hij in de klas in zijn bank schoof tegelijk met het meisje,
dat weêr vriendelijk knikte, was 't of een gelukkig-licht gevoel door hem heenzweefde,
als van een kapelletje opwiekend in de blauwe lucht...
En terwijl de les al begonnen was en ze allen zaten met een doos met blokjes voor
zich om te gaan ‘rekenen’, en de bruine jongen naast hem, nog even, met een blik
naar den meester voor het bord, iets fluisterde van een musch boven op de dakgoot
en die hij bijna geraakt had met zijn elastiek... dacht hij aan het meisje en aan die
geheimzinnige tooverspreuk van den ridder en 't kasteel en de gouden vaten, net als
waaruit koning Belsasar dronk van wien moes verteld had uit den bijbel... en nog
maar altijd zweefde dat prettige gevoel door zijn lijf... en toen kwam 't opeens bij
hem op, hoe hij nooit gedacht had dat het op school zóó prettig wezen kon...

III.
Onder de vroege schaduw van een grooten kastanje achter in den tuin had Aleid zich
een zitje ingericht. Daar
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sleepte zij 's morgens, zoodra zij den ontbijtboel had weggewasschen, haar mand
verstelgoed heen of haar naaiwerk. De kleine Juutje reed ze in haar sportkarretje de
zanderige paadjes door langs de keuken en 't tuinhuis tot op het grasveldje in de
onmiddellijke nabijheid van haar zitje, waar zij ook de oudere kinderen: Betsje en
Sam, in de nog schaarsche schaduw van wat oude vruchtboomen om zich heen placht
te houden, opdat Pleuntje in huis rustig haar morgenwerk kon afdoen. Betsje, die in
dien zomer vijf jaar oud worden zou - aardig blondje met haar blauwe oogen en
rondblozend gezichtje - kon als een echte moedershulp heele ochtenden op een bankje
aan haar voeten zitten, in het gras bezig met klosjes en draadjes, waar een enkele
maal bij hooge gratie een naald aan stak zonder punt, die haar kleine vingertjes dan
ijverig trokken door 't een of ander van moeder afgebedeld flanellen lapje, tot er zich
een spinneweb van draden op had gevormd.
Sam, levendig baasje van drie en een half, scharrelde op zijn stevige beentjes den
heelen tuin rond; nu hier dan daar zag zij, opkijkend van haar werk, tusschen de
struiken en verwilderde heesters, zijn guitigen krullenbol opduiken en weêr
verdwijnen. Zoo als hij daar ging in den grooten tuin, als een zonnig spoor van blanke
tevredenheid het zoete muziekje van zijn stil geneurie na zich sleepend, moest zij
denken aan een dier aanvallige cupido's in den wondertuin van Eros, waarvan zij
eens, lang geleden, in haar meisjestijd gelezen had. En een wondertuin scheen haar
dit plekje waar zij zat wel vaak ook te zijn. En hoe meer de zomer voortgang had
hoe wonderlijker het haar bij wijlen werd. - De breed-lange lap grond achter 't oude
Thuisbest, die onmiddellijk grensde aan de achterzijde van het huis, welks grauw-gele
muren en lage bovenvensters Aleid, als zij van haar plaatsje terzijde blikte, tusschen
't takkengroen schemeren zag, was indertijd door den vader van den ouden Hemelberg
aan de ten allen kante de villa omringende hei onttrokken en met groote kosten
ontgonnen en aangelegd. Mest was er in den schralen bodem gebracht, vruchtboomen
waren geplant, gras gezaaid en bloemperken
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gestoken. Zelfs was van het tuinhuis af over de geheele lengte van de linkerzij een
berceau geplant, dat nu bijkans geheel was verdwenen en waaraan alleen hier en daar
nog een paar vergroeide beuken herinnerden, die hun zwarte, voor een goed deel
immer bladerlooze takkevingers hardnekkig samen bleven krampen tot een armelijken
cierboog boven 't hoofd van hem die van de keuken af het mulle pad langs de in de
pastorie met weidschen naam als ‘oranjerie’ betitelde rommelkamer opliep, tusschen
de beide strooken van wat vroeger gras moest zijn geweest, doch nu meer zeegras
leek, geheel doodgebeten door de vinnige zonnestralen, die in 't voorste, boomloos,
gedeelte van den achtertuin vrij toegang hadden. Ook de bloemperken waren
verwilderd en vol stoffig, hoog opschietend onkruid, waartusschen hier en daar een
plukje voorjarige oostindische kers of riddersporen opkleurden met hun verschoten
oranje en blauw, een enkele armtierige muurbloem ook, in een hoekje, wat geur
ademde, als een verborgen keeltje vol welriekendheid.
Vooral in de fel-lichte middagen van dien eersten zomer op Thuisbest, toen alles
wreed-naakt had uitgelegen in den witten gloed zonder doezeling van weeker
schaduwen, was dit voorgedeelte van den achtertuin Aleid vaak voorgekomen van
een bijna hopelooze verlatenheid, waarin ze met heimwee terug dacht aan den ouden
lieven pastorietuin van 't ouderlijk huis.
Maar achter in den tuin, waar ze haar plekje had onder den kastanje, herleefde ze
- en 't was vooral in die lente van '98 zoo geweest - de zoete jaren harer jeugd soms
na in een vermooiden glans, als haar bezige naald door 't naaiwerk ging en de stille
ochtenduren vergleden over haar gebogen hoofd. Dan vergat ze wel even haar
kinderen, Johannes op school en Betsje met haar broddellap, Sampje op zijn neuriënde
dwaaltochten in 't wonderland zijner kinderverbeelding, en de kleine Judit spelend
met haar schaapjes in 't gras... Dan ging voor haarzelve de wonderbare wereld open,
hier, op dit schaduwig plekje, waar het lange, verwaarloosde gras malscher opschoot
onder haar voeten, vol wiegelwuivende pluimen en kleur-oogende
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wilde bloemetjes; dit plekje vol reuk van vochtige grondwortels en honig-zoete
bloesems, wier teeder wit gespreid lag over de goud-groene takken.
En als dan wel even Betsje aan haar rokken trok en met haar zacht-geduldig
stemmetje van gelijkmatig-tevreden kind aan moesje vroeg haar even te helpen; of
als Juutje, die wat zwak en klein bleef, al gaf ze niet rechtstreeks reden tot
bezorgdheid, klaaglijk of dwingend te schreien begon, - dan was daar plots de
werkelijkheid om haar terug: dáár haar mand met verstelwerk en dáár hare kinderen...
dan was 't als het ontwaken uit een droom, maar een droom die op de nuchtere
werkelijkheid zijn reinen glans had achtergelaten, die het al vermooide en
verheerlijkte.
Dan voelde zij zich vol licht en jubel, en terwijl zij geduldig en met prijzende
woordjes Betsje hielp met haar spinneweblapje, of opstond en dreinig Juutje beurde
uit het hooge gras - dan psalmden dankgebeden in haar jegens God, den Schenker
van dit rijk gezaligd leven, het leven van Vrouw en van Moeder...
‘Je hebt weêr getuind!’ kon Arnout vaak schertsen, als hij, thuiskomende van een
morgen-huisbezoek, haar in haar blank geluk in de huiskamer vond achter de
koffietafel. - Nog altijd had ze haar blonde kinderlijkheid van jongmeisje, die lichtte
uit haar oogen, waarlangs nog de gouden krulletjes kurketrekkerden die hem eens,
als jongman, zoo betooverd hadden.
Ook hèm was het een lust te leven. Nog had hij 't vertrouwen van zijn gemeente
niet gehéel, maar hij worstelde er om, en door God werd zijn arbeid merkbaar
gezegend. De financieele zorgen die hem bij het kleine tractement soms te kwellen
dreigden - zijn Aleid, in haar evangelisch-blijde onbezorgdheid, schertste ze weg;
zoodat ook hij, met haar samen, vol vertrouwen kon in-zien in Gods wijden hemel...

IV.
Een Maandag-morgen in Juli, na het ontbijt, had Ds. van Beemster zich op zijn
studeerkamer teruggetrokken om
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enkele uren aan ontspanning te wijden. Hij veroorloofde zich vaak die weelde na de
beslommeringen van een drukken Zondag, en juist had hij zich behagelijk in zijn
diepe clubfauteuil - geschenk van eenige gegoede catechisanten uit Heveldingen laten neêrzinken en met de gretigheid van een leeswellusteling zijn vouwbeen gezet
in het roomblank papier van ‘De Profetie in de dagen van Amos’, de brochure
waarover hem door de redactie van een kerkelijk blad een recensie was verzocht toen zachtjes de deur werd geopend en 't gezicht van Aleid om een hoekje kwam.
‘Stoor ik?’ vraagde zij, de deur achter zich sluitend. ‘Het is maar... zooeven was
hier dat vrouwtje van de Lage Kamp... die daar op de gronden van Wummers woont,
je weet wel...’
‘Vrouw Velders’, vulde hij aan. ‘En... wat woû die?...’
‘Ach Nout, zou het erg veel moeite zijn om er even heen te gaan? 't Is natuurlijk
niets... en je bent er verleden óók al eens voor niets geweest... maar ze zei dat haar
dochter Peetje nu heelemaal van den duivel bezeten is’.
Met kwalijk verholen ergernis wierp hij ‘De Profetie in de dagen van Amos’ op
zijn schrijftafel, richtte zich uit zijn fauteuil. - ‘Dat die menschen je op
Maandag-morgen nou zelfs niet met rust kunnen laten... Maar ik zal gaan... En dan
maar dadelijk... Als de ouders dat kind niet eerst zelf van streek hadden gemaakt...’
‘Ik woû ook niet dat je voor hen ging, maar voor 't meisje. 't Is zoo'n stumper; 'k
heb zoo met haar te doen’, pleitte Aleid.
‘Ja... dat is het’, knikte hij, zijn manchetten aanschuivend en even met een schuiertje
glijdend langs de lapellen van zijn jas. Dan ging hij naar de muurkast en kreeg zijn
flambard. Het was een lastig geval met dat meisje; - tot de Kerk behoorde zij zoo
min als haar ouders, die naar een oefenaar liepen in de buurt van Aldemirsum. Het
kind was verleid, men wist niet door wien; 't viel niet uit haar te krijgen; waarschijnlijk
door een knecht van een der boeren bij wie ze placht te werken; en 't moest nu in de
laatste maanden loopen... Volgens Aleid, die in de dagen
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vóor het gebeurde haar wel gesproken had, was 't een kind, dat verdiende geholpen
te worden; maar hij had niet veel uit haar kunnen maken, toen hij een vorig maal
haar bezocht; schuw had ze zich weggedoken gehouden in een hoek van de hut. De
man zag hem ook niet gaarne bij zich aan huis, wist hij wel; in zijn oogen was de
dominee een satanskind zoo goed als zijn dochter; had hij hem niet bij zijn vorig
bezoek ‘een geruste in Sion’ genoemd, ‘een zékere op den berg van Samaria’? Ja,
ja, wie weet of Amos ook vandaag niet weêr zijn stem verheffen zou, al was 't dan
niet uit de brochure van zijn collega de Vrij, waarop hij gevlast had, maar door den
mond van een negentiendeeuwsch verwaten heiboertje!...
Het was zonnig weêr, en Ds. van Beemster voelde zich, niettegenstaande het
droevige van 't geval, in een luchtige stemming komen. Het ergerde hem wel even,
maar 't was sterker dan hem zelf. Hoog boven zijn hoofd dreven de blanke wolkjes
als vroolijke wimpels; voor hem uit, door de grauwe vlakte, waaraan een zoetige
geur ontsteeg van wierookend heikruid, slingerde zich het zandpad blinkend wit. Goed is het leven, en God ons aller Vader... psalmodieerde het in zijn borst - een
Vader óók van Peetje Velders, al gelooft zij het niet, al ziet zij het niet, omdat die
andere ‘vader’ wel al het mogelijke zal gedaan hebben om haar bang te maken met
hel en verdoemenis. Ja, God zij geloofd - Hij, de Algoede, is barmhartiger dan de
kleine mensch in zijn opgeblazenheid; het gekrookte riet verbreekt hij niet en de
rookende vlaswiek bluscht hij niet uit...
Op de dobbering van zijn gedachten - terwijl hij voortliep het zandpad naar de
Lage Kamp, een buurtschap kerkelijk onder Heidenoord behoorend - vergleed zijn
stemming zoo ongemerkt tot zachten ernst, tot een zuiverder blijdschap, en hij voelde
zich opeens een uitverkorene: dat hij, Arnout van Beemster, mocht gaan tot die
verslagen ziel en haar die boodschap brengen, niet als iets dat buiten hem omging,
maar als iets dat het kostbaarste was wat
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hij zelf bezat en waarvan hij kon mededeelen zonder zelf armer te worden.
Hij kwam nu aan een plaats waar de hei zich rullig uitdiepte tot een soort van
hollen weg; het pad was hier zóó mul dat zijn schoenen zich geheel verdompelden
in 't heete stuifsel. Op de heikanten ter weêrszij stonden eenige verstrooide plaghutten,
waaruit, hier en daar, een vuilige smook steeg. Koolstronken en vuilnis bakten in de
zon, omzwermd van vliegen die bij zijn nadering telkens als een kleurverschietende,
giftige wolk snorrend opvlogen.
Arnout sloeg een zijpad in, waar vereenzaamd slechts een enkele, grootere, hut
lag met steenen muren, en omgeven door een armelijk lapje bouwgrond: de woning
van Velders. Er graasde een geit, waarbij een kind lui uitgestrekt, een meisje, de
bloote beenen in het stof gewoeld.
‘Wel Femmetje, is moeder al thuis?’
Het kind, op haar ellebogen, zag hem aan van tusschen haar witgebleekte, warrige
haren, doch antwoordde niet. Hij trad op de deur toe en klopte. Vrouw Velders deed
open, klein, mager menschje in een aardkleurigen borstrok. Zoodra ze den dominee
zag begon ze te jammeren over d'n Satan, die bij haar in huis zat, in een hoek van de
kamer. - ‘En we hebben toch alles gedaan om de deern 'n christelijke opvoeding te
geven, meneer d'n dominee, maar d'n duvel haalt wie die wil...’
Ds. van Beemster trad de hut binnen, een donkere ruimte, waar een dierige stank
ombroeide, die hem dadelijk weeïg de keel besloeg.
‘Waar is je dochter, vrouw Velders?’ vroeg hij kort.
De vrouw wees zwijgend in een hoek, en Arnout boog zich over, want er viel hier
niets voor hem te onderscheiden.
‘Kun je niet wat licht maken, vrouwtje?’
Vrouw Velders keek hulpeloos rond, stiet toen een luikje open in een bedsteê. Als
zieke longen haalde 't kamertje gretig een gulp frissche buitenlucht in. - In den hoek,
op den grond, lag het meisje, het hoofd met de zwarte haren verdoken tusschen de
opgeschurkte schouders.
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Ds. van Beemster boog zich over, legde zacht zijn hand op het meisje.
‘Ken je me nog, Peetje?...’
Door den hoop lompen voer een schuwe rilling, maar er kwam geen antwoord.
‘Hoe gaat het met je Peetje?... Ik heb gehoord, dat het niet alles is zooals het wezen
moest. Hoe komt dat, kind? Ik begrijp wel, dat het je erg moeilijk valt om te spreken,
maar kijk, ik zou het toch zoo heel erg prettig vinden als je me vertrouwen wilde...
Wil je dat wel? Zèg?...’
Beweegloos bleef het meisje liggen; het was, of de schouders in het koolkleurig,
dofpaarse jak zich nog hooger trokken om het raafzwarte hoofd, dat bijkans op den
grond lag.
Even bleef Arnout besluiteloos staan; toen boog hij zich nog eens neêr en sprak
met zachte overreding: ‘Peetje... o, ik begrijp zoo goed dat je je heel, heel slecht moet
voelen; dat je d'n dominee niet meer durft aankijken. Maar dat gevoel heeft de
dominee zelf ook wel eens... o, dat klinkt je vreemd en ongelooflijk, nietwaar? en
tòch is het zoo; heusch! Ik kom dan ook niet om op je te brommen, kind, maar alleen
om je heerlijke woorden te vertellen, die iemand gesproken heeft die dat doen mocht...
omdat Hij zelf zonder zonden was... omdat Hij was Gods Zoon...
En nu moet je eens heel goed luisteren, kind, en 't je trachten in te denken... Weet
je wat Gods eigen Zoon - en die kon het toch wéten niet; die sprak geen leugens,
geloof je óók wel? - weet je wat Gods Zoon gezegd heeft?... “Al waren uwe zonden
rood als scharlaken, Ik zal ze witter wasschen dan sneeuw”... W i t t e r d a n
s n e e u w , hóor je dat, Peetje, hoor je: onze Heiland belooft je zonden, al dat zwarte
en leelijke in je, te wasschen tot het zóó blank, zóó wit geworden is als het allerwitste
wat je je denken kunt: als snèeuw... Zie mij eens aan, kind; is dat niet heerlijk?...’
Hij boog zich nog dieper en trachtte zachtjes haar op
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te beuren; als altijd wanneer hij zoo sprak waren de tranen in zijn oogen gedrongen,
zoet ontroerd als hij zich voelde door zijn eigen woorden. Hij zou op zoo'n oogenblik
alles gegeven hebben, zijn ziel en zaligheid, àls hij slechts mocht overtuigen...
Door de dunne kleêren voelde hij haar warme lichaam trillen; langzaam maakte
zich het hoofd los van tusschen de schouders, en twee oogen zagen hem aan, als van
een opgejaagd dier.
‘Zòu je n'et willen gelooven, dominee; en ze hêt toch 'n christelijke opvoeding
gehad’... klaagde de moeder met een onderdrukten kijfklank in haar stem.
‘Stil vrouw Velders’, gebood Arnout streng, tegelijkertijd omziende naar de deur,
die geopend werd. Met een doffen kreet liet het meisje zich weêr in den hoek vallen,
verdompelde het hoofd in den hoop lorren.
O God, waarom dàt nu - waaròm Heer? Er is hier toch een ziel te behouden voor
U; Gij wilt toch immers niet dat zij verderve!...
Nu Velders binnentrad begreep hij tegelijk, dat alles voor vandaag verloren was;
maar hij zou terugkeeren, haar niet opgeven, stond het in hem vast.
Hoog richtte hij zich tot den kleinen boer, die bij de deur bleef staan en met zijn
stekende oogjes van onder zijn platte pet hem aanzag. - ‘Je vrouw heeft me verzocht
eens naar je dochter toe te komen, Velders’, sprak hij kalm, op-een-afstand-houdend.
De man knikte en krulde spottend de lippen. - ‘Zoo-zoo, zoo-zoo, heeft m'n vrouw
je dat gevraagd dominee... Zoo-zoo, zoo-zoo... Maar 'n hoer is 'n diepe gracht,
dominee; dat wist Salomo al, en d'n die daar is geen haar beter. Wat je spreekt, dat
verdwijnt er in... plomp... zonder dat ze boe of ba zegt... Dat heb ik mijn vrouw al
zoo dikwijls 'ezeid; maar je moet een zot geen koopgeld voor de wijsheid in zijn
hand geven...’
Hij floot even tusschen zijn spottend gekrulde lippen; draaide zich toen op zijn
hielen, om zijn pet aan een spijker te hangen.
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‘Ik vind, dat je al bizonder liefdeloos over je dochter spreekt, Velders...’
De boer kwam nu vlak voor hem staan en siste een fluitgeluidje tusschen zijn
tanden; zijn oogjes tintelden plagerig. - ‘Zoo zoo, vindt dominee dat? En waaróm
vindt dominee dat?’
Arnout haalde de schouders op en zweeg. Hij begreep dien man niet; hij zou nu
maar weggaan, 't later nog eens probeeren.
‘Alleen dit ééne, Velders: bedenk het wel, dat God je rekenschap zal vragen van
al je daden; óók hoe je gehandeld hebt tegenover je ongelukkige dochter. Geven de
woorden van onzen Heiland je dan niets te denken: dat wie zonder zonde is den
eersten steen moge werpen?...’
De boer hobbelde ongeduldig van 't eene been op 't andere en grinnikte weêr even
zijn spotlachje.
‘Bekend, dominee, allemaal zoo bekend als de hei. En wat mijn dochter aangaat:
“laat ze wegdoen hare hoererijen van haar aangezicht en hare overspeligheden van
tusschen hare borsten, opdat Ik - spreekt de Heere - ze niet naakt uitstroope en zette
ze als ten dage dat ze geboren werd, ja, make ze als een woestijn en zette ze als een
dor land, en Mij over hare kinderen niet ontferme”... Gaat dominee al vertrekken?’
‘Ja Velders, ik kan me met jou nonsens niet inlaten’, sprak Arnout streng.
‘Wee hun, die mijn Woord niet hooren!’ dominee: ‘Wee u, gij verwoester, die niet
verwoest zijt’... Alleen als we ons laten stukslaan, zullen we dat alles begrijpen,
dominee; als Vader, Zoon en Heilige Geest zoo te zeggen een wedloop doen om 't
behoud van onze ziel. - Ik hoop dat je dat nog eens verstaan mag, dominee...’
Een oogenblik later liep Arnout weêr op den zandweg, in de zon - nageoogd door
het wit-blonde kind, dat slaperig steunde op haar ellebogen.
(Wordt vervolgd.)
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In zake Nederlands neutraliteit
Door J. d'Aulnis de Bourouill.
Een der merkwaardigste boeken, welke, vóor het ontbranden van den oorlog, over
de onzijdigheid van België geschreven zijn, is dat van twee Franschen, den heer
Lecomte, oud vice-president van den Franschen Senaat, en den heer Levi, beide
hoofdofficieren van het Fransche leger. Het heeft tot titel Neutralité Belge et Invasion
Allemande en is uitgekomen in het voorjaar van 1914. Op welk tijdstip het geschreven
is laat zich vrij gemakkelijk bepalen. Op bl. 288 vermeldt het de aanneming door de
Nederlandsche Tweede Kamer der Statengeneraal van het wetsontwerp voor een fort
te Vlissingen (21 Juni 1913), en elders (bl. 428) spreekt het van ‘den tegenwoordigen
Minister van Oorlog Colijn’ en van het te vieren eeuwfeest der Nederlandsche
onafhankelijkheid (Nov. 1913). Het boek is dus in den zomer van 1913 samengesteld.
Van de daar te vinden reeks historische bijzonderheden, geput uit talrijke sedert
1870 verschenen brochures en tijdschriftartikelen, verdient vooral de aandacht van
ons, Nederlanders, zekere categorie die betreft eene beweging, welke ongeveer in
1905 uit het Zuiden tot ons kwam voor een toenadering tusschen Nederland en België.
De schrijvers vermelden hoe deze beweging ten aanzien van Nederland
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is mislukt en voegen hieraan van Fransch standpunt hunne opmerkingen toe met een
openhartigheid, welke zij waarschijnlijk niet zouden hebben betracht, hadden zij
geweten dat de groote oorlog zóó vlak voor de deur stond, òf - misschien kan men
het ook zóó noemen, - met een luchtigheid, welke grenst aan naiveteit.
Persoonlijk herinnert stellig menig Nederlander zich iets uit dat tijdvak. Zoo werd
destijds de vriendschappelijke toenadering door de meesten alhier beschouwd als
een uiting van de Vlaamsche taalbeweging en met sympathie begroet. Groot echter
was de verwondering toen een Vlaming ons land rondging om tegen de door zekeren
heer Baie uit Brussel aanbevolen toenadering te waarschuwen met de woorden: deze
beweging is feitelijk een poging van Parijs uit om den Franschen invloed niet alleen
in België maar ook in Nederland te versterken; zij is een streven naar eene ‘Entente
franco-belge-hollandaise’, gericht tegen Duitschland; zij is franskiljonsch in merg
en been.
Er is iemand in ons land, die destijds van een beroemd auteur uit Parijs een verzoek
ontving om in Nederland een anti-Duitsche agitatie te bevorderen.
Ook heeft in die jaren de heer Outhoorn te Parijs in artikelen, welke in de Nieuwe
Courant verschenen zijn, herhaalde malen op de Fransche agitatie gezinspeeld1).
En wat blijkt thans uit het boek van de heeren Lecomte en Levi? Niet minder dan
elf bladzijden zijn daar aan de ‘entente hollando-belge’ gewijd. Met welgevallen
spreken zij2) over een samenwerking der Belgische en Nederlandsche legers, als ware
deze de stille bijgedachte van de Hollandsch-Belgische Commissie, welke - zoo heet
het - ‘in het openbaar’ (ostensiblement) slechts werkt ‘voor de economische en
sentimenteele aaneensluiting der in 1830 gedivorceerden’.
Edoch, dit erkennen de Fransche heeren, de kansen voor al dat fraais staan in 1913
slecht.

1) Zie ook het opmerkelijk artikel van Martin Rudelsheim over ‘Het voorstel van een
Hollandsch-Belgisch verbond’ in Onze Eeuw 1907, IV bl. 41.
2) t.a.p. bl. 433.
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De Nederlanders zijn er te koudbloedig voor. (‘Les Hollandais sont froids’).
Telkens als wij (nl. wij, Franschen) de gelegenheid hadden Hollanders over de
kwestie te spreken, hebben deze geantwoord dat de Belgen zich maar niet hadden
moeten afscheiden1).
In België, - zoo heet het verder, - laat men meer en meer de hoop op een militair
verbond varen, want België gaat een oorlog op eigen grondgebied tegemoet en
Holland wil klaarblijkelijk zich niet daar vóórspannen. Holland is sterk onder den
invloed van Germaansche denkbeelden2). De Hollanders, die men spreekt, geven
allen hetzelfde antwoord3): ‘wij vragen enkel vrede en rust; dit is het doel waarom
wij ons versterken, en verder dan dit doel willen wij den blik niet slaan’.
Neen, de Fransche schrijvers hebben in 1913 weinig hoop dat het met deze koude
Hollanders gelukt, en vermelden dan ook de meening van zekeren heer Pierre Long:
‘Le seul pays avec lequel une entente ouverte serait praticable est la Belgique’.
Hetgeen dezelfde heeren niet er van weerhoudt om met instemming een dagbladartikel
aan te halen4) over de manier om de Hollanders in het net te krijgen. In de vier kleine
onzijdige landen (Zwitserland, België, Holland en Denemarken) moet een Bond
gesticht worden, waarvan de leden ‘répéteront sans cesse aux contribuables le nom
de l'autocrate ambitieux qui leur inflige de si lourdes charges et qui trouble si
profondément la tranquillité de l'Europe à l'aube du XXe siécle’.
Tot zoover de Fransche schrijvers.
Twee opmerkingen dringen zich op.
In de eerste plaats: het moet bevreemding wekken dat, hoewel zonder twijfel de
Fransche avances in België menigmaal zijn afgewezen met een beroep op de
neutraliteit, de auteurs van zulk eene afwijzing geen melding maken. Het ware hun
plicht geweest. Mogelijk heeft vader-

1)
2)
3)
4)

bl. 24.
bl. 433.
bl. 434.
bl. 515.
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landslievend optimisme hen belet te erkennen dat hun vlieger niet altijd is opgegaan.
Althans, dat men voor militaire bijbedoelingen eener te scheppen hartelijke
verstandhouding zelfs in zekere Fransch-sprekende kringen van België tamelijk doof
bleef, blijkt uit hetgeen ons door den Vlaming Rudelsheim in dit tijdschrift is bericht
(jaargang 1907, IV, bl. 67). Deze heeft vermeld dat, hoe zonderling het ook moge
schijnen, de Walen zich tegen deze aaneensluiting hebben gekant, en wel uit vrees
voor vermeerdering van den invloed der Nederlandsche taal. Die Waalsche kringen
hebben alzoo het vraagstuk enkel van taal-standpunt beoordeeld en hebben voor
militaire overwegingen niets gevoeld.
Het is voor het deerniswaardige België een gevaarlijk boek geweest, dit boek van
Lecomte en Levi. Hier zijn allerlei krijgsplannen ontwikkeld, bijvoorbeeld hoe de
Franschen met behulp der Belgen naar Keulen zouden doordringen1). Ten aanzien
van België was het een bedenkelijk bedrijf kalmweg het oordeel van den Franschen
officier Chenet te vermelden2), dat de enkele samentrekking van Duitsche troepen te
Malmédy (Duitsch grondgebied!) een bedreiging van België beteekenen zou, reden
gevende om van Franschen kant in België door te dringen. Hebben de Fransche
heeren een oogenblik gedacht dat hun boek aan den Duitschen generalen staf onbekend
zou blijven?
Mijn tweede opmerking is deze. Gelukkig voor Nederland dat hier de bevolking
van meet af jegens de Ententeplannen een volmaakt koele houding heeft aangenomen,
en dat men hier door geen zweem van instemming voet heeft gegeven aan allerlei
buitenlandsche strategen, die plannen uitbroedden over de beste wijze om het Duitsche
Rijk aan te vallen. Ja, er zijn wel eens plannetjes van dien aard aan buitenlandsche
pennen ontvloeid, - zoo b.v. om bij Kampen een Engelsch leger te doen landen en
dan, gesteund door Nederlandsche troepen, in Westphalen door te dringen3) - maar
dit door een Fransch hoofdofficier

1) bl. 419, 420.
2) bl. 518.
3) t.a.p. bl. 432.
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opgeworpen denkbeeld is nooit als ernstig opgenomen.
Het is goed dat de Nederlanders op alle uitnoodigingen het eenige antwoord hebben
gegeven dat aan onzijdigen past.
Om nog even terug te komen tot het boek, waarover dit opstel loopt: het is een
aangrijpend, verschrikkelijk werk. Letterkundige verdiensten bezit het niet. Maar
het bewijst zonneklaar hoe in 1913 sommige ingewijden zich bewust waren van de
dreigende onheilen. Tal van krijgskundige onderstellingen worden hier opgeworpen
en uitgeplozen, welke later een ontstellende verwezenlijking hebben gevonden. Zoo
wordt er reeds gesproken over de samenwerking in het Noorden van Frankrijk
tusschen generaal French en den generalissimus Joffre. Men is geneigd uit te roepen
dat het voor de menschen het beste is de toekomst niet te kennen.
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Over Atheensche armoede
Door K. Kuiper.
In eene der zalen van de Münchener glyptotheek staat eene meer dan levensgroote
marmerstatue, eene copie van een bronzen beeld, dat in de vierde eeuw vóór Christus
de markt te Athene versierde. Het is de Vredesgodin, Eirene, met het Plutoskind op
den arm, eenvoudige allegorie van deze zoo dikwijls te vergeefs gepredikte gedachte:
Vrede baart voorspoed. De goddelijke vrouw boeit ons door de reine, madonna-achtige
schoonheid van haar gelaat, gelijk zij ons bekoort door de harmonieuze bevalligheid
harer kleeding. Maar zooals de meeste kunstwerken van zeer hooge beteekenis, geeft
ook deze schepping van den grooten Kephisodotos niet onmiddellijk op al onze
vragen antwoord. De ernst van haren glimlach, grenzend aan melancholie, brengt
ons de woorden van een fransch dichter op de lippen:
Dans le marbre sculpté dort la pensée antique
comme dort sous l'écorce une nymphe des bois.

Welke is de pensée antique, die spreekt uit Eirene's ernstigen blik? Niemand vermag
dat te zeggen. Maar het is zeer begrijpelijk, indien hij die de periode kent in welke
deze statue is gemaakt bij zich zelven denkt: Had niet
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deze jonge knaap een stiefzuster, kwijnend en mager, de armoede?
Van hen die wij lief hebben willen wij alles weten. De tijd is voorbij die in de
antieke wereld slechts een feestvertrek zag, opgezocht om de duisternis der
tegenwoordige wereld te vergeten. Wij weten zeer goed, en begeeren niet voorbij te
zien, dat ook Athene haar finstren Ernst und trauriges Entsagen heeft gekend.
Toch valt op dien achtergrond van het Atheensche leven slechts zelden het volle
licht van het historisch onderzoek. En dit geldt met name van het vraagstuk der
armoede. De geheele quaestie van het pauperisme in de antieke staten wordt zoo veel
duidelijker en zoo veel meer alzijdig toegelicht door een blik op het Rorne der keizers,
dat men onwillekeurig derwaarts altijd het oog richt, zoodra van armoede in de oude
wereld sprake is.
Desniettegenstaande is het niet lichtzinnig op belangstelling te hopen voor eene
beschouwing van de beteekenis der armoede in het klassieke Athene. Zelfs de
historieschrijvers der oudheid zijn in hun schroom om aan het materieele te groote
aandacht te wijden sober in hunne mededeelingen dienaangaande. En toch is tot een
juist begrip van Athene ook als geestelijke macht een niet al te vage voorstelling
noodig aangaande deze vragen: Hoe was het aangezicht der armoede in het klassieke
Athene? Wat heeft Athene gedaan om den nood der armen te lenigen? En eindelijk:
heeft Athene ooit in de armoede iets anders gezien dan òf een kwaad dat niet kan
worden uitgeroeid òf eene kastijding der goden die moet worden aanvaard? Korter
gezegd: ons onderzoek geldt de Atheensche armoede, hare bestrijding en hare
waardeering.
Onze begeerte om zulk een onderzoek in te stellen wordt misschien in de eerste
plaats opgewekt door zekere schaamte. Hoe poover is het, wanneer men ons vraagt
naar Atheensche armenzorg, altijd weer te moeten aankomen met dat pleidooi van
Lysias voor den invalide, die een franc in de maand staatspensioen genoot. Zou het
dan werkelijk niet mogelijk zijn, ons eenige voorstelling te
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maken van de wijze op welke in het klassieke Athene de armen leefden en van de
middelen toegepast om hunnen nood te lenigen?
Wie de Grieken kent, gevoelt dat in deze formuleering der vraag wederom
verschillende beperkingen liggen opgesloten. Allereerst deze: het Grieksche woord
penia heeft volstrekt niet altijd dien killen klank dien voor ons het woord armoede
heeft. Het getuigenis dat Demaratus aan Xerxes ten antwoord gaf: ‘Hellas heeft tot
zoogzuster de armoede’ bevatte geen klacht, maar eene hulde aan die ontbering die
de oude Hellenen met blijmoedigheid aanvaardden. Wij moeten voor oogen houden
dat dit volk, zonder spoor of tram, zonder telefoon en straatverlichting, aan de
materieele voordeelen der moderne beschaving geheel vreemd was. Hoe armelijk is
in dat opzicht naar onze meening de middenstand die ons uit de redevoeringen van
Isaeus of de onsterflijke karaktertypen van Theophrastus te gemoet komt! Men zie
eens met welke trekken Theophrastus den zuinigaard teekent, hoe hij hem de jongens
uit zijn tuin laat jagen, die olijven rapen, hoe hij hem zijn vrouw laat verbieden om
een lampepit uit te leenen, zijnen buurman laat manen om één geborgden halven
stuiver - en toch is deze man geen arme, op zijn beurt moet hij zijne stamgenooten
onthalen, al telt hij dan ook de bekers die ieder gedronken heeft.
De zuinigaard van Theophrastus is blijkbaar een slecht gehumeurd man, en
desnoods zou men kunnen zeggen: hij kan wel rijk zijn geweest. Maar het milieu
waarin de schrijver hem laat leven, grenst aan armoe - en op die grens leeft een
Athener vrij wat gemakkelijker dan wij, omdat hij zoo oneindig veel minder noodig
heeft. Zijne kleeding? Van zijne schoenen, d.i. sandalen kunnen wij bijna zwijgen.
Als Socrates op zekeren middag zich met schoenen aan in den kring van zijne vrienden
vertoont, wekt zijn zondagsch uiterlijk nieuwsgierige verbazing. - En verder, geen
man heeft immers behoefte om meer kleeren aan te trekken dan een chiton en een
overkleed. Zuinig berekend kost hem dat toilet, mèt sandalen, ongeveer 15 drachmen
in
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het jaar. En dan zijn eten. Zoo dierbaar als den Napolitaan zijne pollenta en maccaroni,
zoo dierbaar is den Athener zijne maza, d.i. zijn koek van grof gerstedeeg, met water,
olie of wijn toebereid tot zijn dagelijksche pap. Ik mag niet schrijven: zijn dagelijksch
brood; want gebakken broodjes van tarwen- of weitenmeel, dat is voor menig Athener
een tastbaar bewijs van een feestdag. Laten wij nu nog wat toespijs er bij noemen,
wat kleine groenten, wat vleesch - vaak van de openbare offermalen aangeboden een sardine, een stukje tonijn.. verscheidenheid is er genoeg als men de Atheensche
blijspelen gelooven wil, maar duur is die verscheidenheid niet: men heeft berekend
dat in Socrates' tijd een zeer eenvoudig Athener met zijn vrouw en twee kinderen
(de huishuur inbegrepen) voor vierhonderd drachmen in het jaar fatsoenlijk kon
leven.
Fatsoenlijk. Een zeer Nederlandsch woord voor een niet zeer Atheensche gedachte.
Fatsoen veronderstelt standsonderscheid en dat bestond in het oude Athene veel
minder dan bij ons. Aan de Attische beschaving hebben ook de armen hun deel.
Nominaal althans zijn de rechten van alle burgers gelijk. In de kleeding onderscheiden
zich de rijken eigenlijk alleen door de fijnere stof, en menig arm lazzarone plooit
met grootere bevalligheid zijn kaal overkleed om zijn magere leden dan de
weldoorvoede rijkelui's-zoon dat vermag. Voeg daar nu nog bij dat de openbare
badplaatsen voor iedereen openstaan, en trouw worden bezocht, dat de zuilengangen
langs de markt eene gemeenschappelijke societeit zijn voor alle praatgrage Atheners;
en men zal gevoelen dat het verschil betrekkelijk gering is tusschen den welvarenden
koopman en zijn armen buurman op de markt - die morgen misschien zijn rechter in
de jury zal zijn.
Deze gemakkelijkheid der levensvoorwaarden en daarbij de democratische
ineenvloeiing der standen maakte naast de goede kansen die het oude handelsleven
bood de grenzen van de armoede als chronischen ziektetoestand in het oude Athene
betrekkelijk eng. Maar bovendien moet nog een belangrijk feit worden genoemd,
waardoor althans in nor-
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male omstandigheden, het verval tot armoede minder frequent was dan men zou
verwachten. Het gevoel van samenhoorigheid, dat in de familiën niet slechts maar
in geheele geslachten als een religieus beginsel wordt bewaard en zoowel de politieke
indeeling van het Atheensche volk als zijne wetgeving doordringt, kweekt een zeer
sterk besef van familieverplichting. Menig arme die te Athene den steun van zijne
familie genoot, zou in andere, niet slechts heidensche, beschavingstoestanden zeker
onder de armenbedeeling vervallen.
Het spreekt verder van zelf - en hiermede zij een grenslijn getrokken aan de andere
zijde van ons onderwerp - dat Athene ook zijne bedelaars heeft gehad. Men zou eene
geschiedenis van de Grieksche bedelkunst kunnen schrijven, met Iros, den bedelaar
uit de Odyssee, beginnende; en een belangrijk hoofdstuk zou aan de Attische luiaards
die voor een grap een boterham of een maal eten koopen, moeten worden gewijd. Maar zooals Plato zegt: ‘waar bedelaars zijn, zoek daar ook dieven en
beurzensnijders.’ Ons terrein van onderzoek is niet dat van de criminaliteit, doch dat
van het pauperisme. Met inachtneming van de grenzen hierboven gesteld zoeken wij
te weten te komen in welken vorm zich in de opkomst en den bloeitijd van Athene
de armoede vertoont. Aan dat onderzoek geven wij den vorm van een historische
schets, niet van eene theoretische beschouwing. Ten opzichte van eene periode die
zoo ver van ons af ligt, is de mededeeling van enkele feiten, de lectuur als het ware
van enkele duidelijk sprekende geschiedbladen, voor ons doel aanbevelenswaardiger
dan theoretische of parallelizeerende beschouwing.
De oud-klassieke gewoonte zou eischen ook hier met Homerus te beginnen. Maar
in de epische ridderpoëzie klinkt de stem van het kleine volk slechts uit de verte.
Hoe wonderlijk, - bijna pijnlijk - doet het ons aan, wanneer Homerus de gelijkheid
der kansen van zijne strijdende slagorden vergelijkt bij de weegschaal in de hand
eener dagloonster die met moeite voor hare kinderen
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een karig dagloon te zamen spint. Eén oogenblik verschijnt zoo somtijds op het
tooneel van zijne poëzie de armoe - doch slechts even - dan verdwijnt zij weer. En
zoo zal ook wel de wereld die Homerus en na hem Hesiodus zag, geweest zijn; zeker
in Boeotië en in Attica: eene bevolking die - voor een aanzienlijk deel bestaande uit
kleine boeren - trouw aan de overlevering gewillig het gezag draagt van een
geboorteadel welke eerst het oude koningschap kortwiekt en het daarna afschaft. De
toestand van die minderen, die armen, was politiek zwak - natuurlijk, want geschreven
wetten bestonden niet - maar sociaal niet ongunstig. In een gewest dat, toen nog niet
zeer dicht bevolkt, door de opbrengst van graanakker, olijventuin en wijngaard
ongeveer in de behoeften van zijne inwoners kon voorzien, zal niet licht zoo heel
veel honger zijn geleden. Er was immers géén geld en weinig uitvoer. Lag het dan
niet voor de hand dat, als de landheer verzadigd was, te eer het overschot den pachters
ja den daglooners ten goede kwam omdat ook de geloofsovertuiging deze Attische
heereboeren vermaande dat de smeekeling moest worden geacht hun broeder te zijn?
Maar de ontplooiing van den handelsgeest en de toeneming van import en
exporthandel hebben in de zevende eeuw vóór Christus het geheele voorkomen van
de Grieksche wereld veranderd. Eén woord zegt hier alles: ik bedoel het geld. Wie
begrijpt niet onmiddellijk dat de handel met gemunt geld de geheele basis van het
crediet wijzigt en evenzeer aan het batig saldo als aan het tekort van den Attischen
boer eene geheel nieuwe beteekenis geeft?
Wij, die verre staan, zien in dien tijd voor de eerste maal den nevel van armoede
en nooddruft neerslaan over het land van Attica. De kleine boer heeft geen deel aan
de vermeerdering van voorspoed, die de woningen der rijken vult met de eerste
teekenen van ontwakenden schoonheidszin. Zelfs indien niet angstvallig conservatisme
hem terughoudt van handels-ondernemingen, zoo doet het toch zijne onmacht, immers
dezelfde verruiming van horizon, die den bezitter verrijkt, moet hem wel verzwakken.
Door
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den klimmenden invoer van buitenlandsch graan daalt de opbrengst van zijn land in
waarde; oorlogslasten, natuurlijk gevolg van de expansie, en tegenslag in den oogst
brengen hem op een hellend vlak van ellende, geldnood dringt hem tot hypotheek,
weldra sloopt het onverbidlijk schuldrecht zijn eigendom, maakt hem eerst tot pachter,
strakt tot huurling op zijn vroegeren akker. Wat dan, indien zelfs voor de rentebetaling
van de oude schuld nieuwe moet worden aangegaan? Dan verpandt de huurling zich
zelven en zijn gezin of hij vlucht om in den vreemde zijn brood te bedelen.
In den nacht van deze ellende straalt als een lichtende ster de naam van Solon.
Hoe men ook oordeele over de politieke gaven van Athene's grooten wetgever, over
zijn edele vaderlandsliefde is maar één oordeel mogelijk. Deze denker die gelooft
in den godlijken oorsprong van het Recht, deze dichter die gelooft in de kracht van
het vermanend woord, deze staatsman die gelooft in den goddelijken wil welke hem
riep tot zijnen arbeid, staat voor alle tijden op ééne rij met Homerus, met Plato en
met Perikles.
Wat heeft Solon dan gedaan? Laat een kort fragment uit zijne gedichten, als een
stuk uit zijn politiek testament, daarop het antwoord mogen geven. Hoort hoe hij
spreekt over de groote daad van zijn leven:
Want mijn getuige voor den rechterstoel des Tijds
zal bovenal de groote Godenmoeder zijn,
de donkere Gaia, van wier schoot ik eenmaal zelf
de kluisters afwierp, allerwege vastgehecht,
de Aard, voorheen slavinne, thans door mij bevrijd.
'k Heb naar Athene, 't vaderland door God gesticht,
veel burgers weer teruggevoerd, die - wettig soms,
soms met verkrachting van de wet - als slaaf verkocht,
of vluchtend door den nooddrang hunner schuld
in ballingschap de eigen taal van Attica
welhaast verleerden. - Andren, die in onze stad,
verlaagd tot slavenleven in hun smaadlijk lot
van vreeze beefden voor huns meesters harden blik,
heb ik hersteld tot vrijheid. En 'k heb dat volbracht
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door kracht der wet geweld met recht verzoenende.
Gelijk ik eens beloofd had heb 'k mijn werk voltooid,
door wetten, bindend voor den rijke evenzeer
als voor den arme: billijk recht voor elk gelijk.

Aan duidelijkheid laat deze verklaring niets te wenschen over: de afwenteling van
lasten, de seisachtheia, waarop Solon zich beroemt, is geen partieele schuldenreductie,
geen maatregel tot geleidelijke afbetaling, geen verlichting door wijziging van den
geldkoers: Solon heeft eenvoudigweg een streep gehaald door alle hypothecaire
schulden.
Deze radicale, wij zouden haast zeggen gewelddadige methode van
armoebestrijding staat in de oude geschiedenis niet geheel op zich zelf. Zij verliest
in onze oogen iets van haar revolutionnair karakter, wanneer wij bedenken dat ten
eerste in het Athene van die dagen geene eigenlijke, regelmatig gehevene directe
belasting bestond. Derhalve zou men den druk van Solon's bevrijdingsmaatregel
kunnen vergelijken met eene heffing in eens van alle kapitaal dat in grondbezit was
belegd. In de tweede plaats vergete men niet dat Solon tegelijkertijd door een wijziging
van den muntstandaard aan de kapitalisten eene tijdelijke verruiming van geldmiddelen
schonk.
Na Solon begint de morgenstond van Attica's grootheid, dan ontplooit zich de
Atheensche democratie, en dan ontwaakt onder Pisistratus' heerschappij ook het
zelfstandig bewustzijn van den Attischen geest. Vertoont zich nergens op dat kleurig
tafreel de grauwe tint der armoede? Hebben Solons maatregelen blijvende genezing
gebracht? En wàt heeft Solon eigenlijk verder tot wering der armoede gedaan? Het
schijnt, dat hij bij de wet vaste grenzen aan het particuliere grondbezit heeft gesteld.
Zou het hebben gebaat? Ook te Rome is herhaaldelijk zoo iets beproefd, en
herhaaldelijk illusoir gebleken. Het schijnt dat hij den uitvoer van Attisch graan heeft
verboden. Die maatregel hielp weinig van het tijdstip af dat de opbrengst der Attische
velden slechts voor de helft in de behoeften voorzag. Door eene radicale herziening
der klassenindeeling gaf hij ook
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aan de minst vermogenden een zeker aandeel in het staatsbestuur. Een voortreffelijk
middel tot verheffing van de kleine burgerij - maar wat baatte het hun die niets
bezaten? - Van dezen zwijgt gewoonlijk de antieke historiografie; maar de vage
geruchten van geroep om schulddelging en landverdeeling die uit deze zesde eeuw
tot ons komen spreken een niet ouduidelijke taal, en zij vullen onze fragmentarische
kennis aan, indien wij ze in verband brengen met enkele feiten. Laat ik er twee mogen
noemen, een persoonlijk, en een meer algemeen.
Van Pisistratus, wiens persoon in de historiografie der latere Hellenen, al was hij
dan ook een ‘tiran’, al den glans van humane regeeringswijsheid en levenwekkenden
kunstzin bewaart, verhaalt de traditie dat hij - uit de staatskas of uit eigen middelen?
- aan hulpbehoevende burgers kleine voorschotten placht te geven om hen in staat
te stellen tot voortzetting van hun bedrijf. Zien wij niet hier de voorschotbank in
wording? En is het niet bedroevend te moeten erkennen dat wij niet eens weten, in
hoever bij de latere ontwikkeling van het commercieele leven in Athene, naast de
vrij algemeene finantieele coöperatie van particuliere vennootschappen, die heilzame
staatsinstelling tot het voorkomen van verarming in stand is gehouden?
Van duurzamer aard was zonder twijfel een ander feit. Omstreeks 570 slaagden
na lange worsteling de Atheners er in zich meester te maken van het eiland Salamis,
dat zich als eene barricade schuift voor hunne kust. De inrichting van eene Atheensche
burgerkolonie op dit eiland had natuurlijk in de eerste plaats ten doel de duurzaamheid
van dit pas verworven bezit te verzekeren maar daarnaast mag zij genoemd worden
als merkwaardig voorbeeld van stelselmatige armoe-bestrijding.
De burgerkolonie, de zoogenaamde kleruchia, is een eigenaardige variëteit der
oud-Helleensche kolonizeering en als zoodanig uitnemend passend bij den Griekschen
volksaard. De oude Grieken hebben allen iets van Odysseus in zich: zij zijn zwervers
van nature. De reislust nu
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en de handelsgeest van al die kleine staten werpt in de achtste tot de zesde eeuw een
bont net van volkplantingen over het geheele bekken der Middellandsche zee. Soms
vermaant de Delphische godheid Sparta of Corinthe tot eene dergelijke uitzending,
soms wekt eigen aandrift de burgerij op tot zulk een godgevallig werk. Immers den
goden welgevallig moet het wel zijn als de zonen eener stad het vuur der altaren
voortplanten in eene andere streek en zoo het vereerings-gebied der stamgoden
uitbreiden. En voor de politieke ontwikkeling van het statencomplex der oud-grieksche
wereld kreeg deze uitgebreide volksplanting eene zeer groote beteekenis door de
intieme betrekking van piëteit die de kolonie aan de moederstad bleef verbinden.
Inniger echter nog was deze betrekking bij de kleruchie. Want de kleruchen blijven
burgers van Athene. De staat is eigenaar van het soms veroverde, soms gekochte
land, dat aan de burgers die bij loting mededingen, akkersgewijze in bezit wordt
gegeven. Zij moeten dat land bebouwen, doch blijven dienstplichtige burgers. En
ook stemgerechtigd. Natuurlijk heeft dat laatste voor eenen kleruchos die b.v. op
Lesbos woont slechts geringe beteekenis. Maar een Salaminiër laat zich voor twee
obolen overzetten naar de Attische kust, en niemand zal eenen man als Aristophanes
voor minder dan een vol-Athener hebben aangezien omdat zijn vader kleruchos op
Aegina was.
Wat deze vreedzame expansie heeft beteekend in den strijd tegen het pauperisme,
zegt ons duidelijker dan eene lange beschouwing een enkel cijfer. Volgens het
geloofwaardig getuigenis van Plutarchus zijn door Pericles, den grooten monarch
der Atheensche democratie, niet minder dan 2750 burgers als kleruchen uitgezonden:
d.i. als wij de burgerij stellen op een 40.000 (de uitwonenden niet meegerekend) niet
veel minder dan zeven procent.
Hooren wij echter de woorden met welke Plutarchus, ouder getuigenis herhalend,
dit cijfer toelicht, dan gevoelen wij dat andere tijden dan die van Pisistratus voor
Athene waren aangebroken. Plutarchus wijst daar op de door Pericles gevoelde
noodzakelijkheid om de stad te
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outlasten van eene menschenmassa die in hare werkeloosheid al te zeer den tijd had
om zich met alles overmatig te bemoeien. Hij doelt met deze woorden op een element
der bevolking dat in de kleine stad van Pisistratus nog nauwlijks bekend was geweest:
het marktproletariaat.
Deze schare, die eigenlijk onze moderne maatschappij, althans in denzelfden vorm,
niet kent, verdient onze - zoo mogelijk onpartijdige - aandacht. Onze bewondering
noemt den tijd van Perikles Athene's gouden eeuw, en zij doet dat terecht. De
middaghoogte harer poëzie vertolken ons de namen van Aeschylus en Sophocles,
van hare wetenschap getuigt Thucydides, van hare kunst Phidias, hare wijsheid bloeit
op in de jeugd van Plato, en een enkele blik op de kaart van het Griekenland der
vijfde eeuw is voldoende om de ongelooflijke ontplooiing harer oeconomische
beteekenis te doen kennen. Die glans nu, die ons boeit uit de verte, moest wel met
onoverwinlijke aantrekkingskracht den tijdgenoot bekoren. Het openbare leven hield
de burgerschare vast met zeldzaam krachtigen greep, en zulks te meer naarmate allen,
ook de armsten - mits zij het burgerrecht bezaten - een zeker deel hadden aan het
bestuur van den staat. Zoo nam het aantal toe van hen die niet meer in staat waren
geheel in hun eigen onderhoud te voorzien, terwijl zij aan de bekoringen van het
mederegeeren den tijd schonken, vereischt voor vruchtbaren handenarbeid.
Voor dien ziektetoestand heeft het democratisch Athene leniging gezocht in een
uitgebreid stelsel van bezoldigingen. Strikte beperking tot het onderwerp dat ons
bezig houdt zou eigenlijk eischen dat over deze staatsbezoldiging alleen werd
gesproken voor zoover zij inderdaad een element van armenzorg uitmaakt, maar de
heftigheid waarmee vaak eenerzijds deze geheele instelling is aangevallen, andrerzijds
verdedigd, en de moeite die het ons kost ook in deze zaak onze voorstelling van het
Atheensche volk vrij te houden van al te hedendaagsche opvattingen, dringen hier
tot grooter uitvoerigheid.
Bezoldiging van staatsambten namelijk, was in den
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ouderen tijd van de Atheensche democratie zoozeer onbekend, dat zelfs de ruiterdienst
en de dienst als zwaargewapend soldaat als burgerplicht zonder andere vergoeding
dan kostgeld werden vervuld. De vijfde eeuw bracht daarin verandering. En toen nu
de staatsbetrekkingen - met uitzondering van de hoogste eerambten - werden
gesalarieerd, sprak het van zelf dat de krijgsdienst, die zich bij de expansie der stad
steeds meer uitbreidde, niet langer zonder betaling kon blijven. Het duidelijkst sprak
die noodzakelijkheid ten opzichte van de vloot, zoowel omdat de lagere volksklasse
uitsluitend op de schepen diende als omdat het tekort aan burgermatrozen door
gehuurde vreemdelingen werd aangevuld. De finantieele beteekenis van deze soldij
was voor de minvermogende Atheners niet zoo uiterst gering. Daar zij naast hun
paar obolen kostgeld licht drie à vier obolen soldij ontvingen, was het mogelijk een
kleinigheid over te houden en behoedde dus de scheepsdienst een vrij groot aantal
burgers voor pauperisme. Maar er valt ook een ander niet minder belangrijke gevolg
van dezen bezoldigden krijgsdienst te constateeren: Athene's armen werden daardoor
onttrokken aan dat eigenaardige isolement dat naast den eigenlijken broodnood een
der meest heillooze gevolgen van de armoede is. De zeedienst opende hun oogen
voor de wereld van kleine staten rondom Athene en gaf hun althans eenige frischheid
van oordeel in de zaken over welke de Atheensche volksvergadering mocht meepraten.
En die zaken zijn vele, dat is in laatste instantie ook de schatkist. Bedenken wij
vooral, vóór wij over de uitbreiding van het bezoldigings-systeem die thans aan de
orde komt gestreng oordeelen, dat Athene rijk was geworden. Sinds onder Athene's
praesidium de zeestaten-confederatie bestond, was er een bondskas, eerst op Delos,
straks te Athene, een kas met een jaarlijksch inkomen van zelden minder dan een en
een kwart millioen, die, bestuurd door Atheensche schatmeesters, feitelijk het
eigendom was van den Atheenschen staat, daar deze daarvoor de militaire
verplichtingen der betalende bondstaten overnam. Welnu,
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indien Pericles uit de batige saldo's dier kas niet slechts voor de heerlijke versiering
van de acropolis belangrijke sommen door de volksvergadering deed voteeren, maar
ook vacatie-gelden voor de volksrechtbank en de volksvergadering, deed hij niet
anders dan wat de consequentie der democratische staatsregeling eischte, en hij achtte
dat een voorrecht van Athene. Hij durft - zoo getuigt hij in een beroemde rede tot
het volk - ‘groote dingen van zijne burgers verwachten omdat zij niet door
handenarbeid voor hun brood behoeven te zorgen’.
Voor de bestrijders der Attische democratie ligt in deze opvatting de stof tor een
fel vonnis. Onze weg leidt ons niet tot een voor- of tegenpleiten. Alleen past bij de
bespreking der staatsbezoldigingen als middel tot wering van armoe wel hierop te
worden gewezen, dat de handenarbeid, dien onze moderne beschouwing in eere
houdt, bij de Atheners van Pericles' tijd niet hoog werd gerekend. Aan vele Atheners
heeft Pericles werk verschaft toen hij de Acropolis versierde met het Parthenon en
de Propylaeën, maar die werkverschaffing maakte de staatsbezoldiging niet overbodig.
Pericles zelf stelde deze bezoldigingen of vacatiegelden niet in als een middel van
onderstand voor behoeftigen, al rangschikt later Aristoteles ze wel onder de middelen
tot onderhoud van het volk. Maar dat zij inderdaad als zoodanig wel onze aandacht
verdienen wordt duidelijk wanneer wij enkele cijfers noemen. De bezoldiging der
leden van den Raad - eene belangrijke regeeringsfunctie te Athene - noemen wij
slechts in het voorbijgaan. Elk Atheensch burger kan zich maar tweemaal in zijn
leven voor de loting tot het lidmaatschap der Vijhonderd opgeven: een middel tot
levensonderhoud kan dus die uitkeering van vijf obolen daags gedurende telkens een
jaar niet heeten; bovendien hebben de hulpbehoevenden zeker heel zelden zitting in
den Raad gezocht.
Maar de volksrechtbank, de heliaia - dat was een andere zaak. Er zijn voor de tien
secties dezer volksjury, die oppermachtig rechtspreekt over burgers en bondge-
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nooten, en wier wijsheid beslist in zaken van erfrecht, administratief recht, diefstal,
wetsverkrachting, geweld, ja wat niet al, er zijn voor deze lievelingstaak der
pleitlustige Atheners jaarlijks zesduizend menschen noodig en men mag veilig
aannemen dat derhalve, daar zeer velen of niet kunnen of niet willen, degenen die
het ernstig wenschen, van jaar tot jaar jurylid kunnen zijn. Voor verreweg het grootste
gedeelte bestond dan ook zeker de volksrechtbank uit de zoodanigen die in het daggeld
van twee en weldra van drie obolen een zeer aantrekkelijk middel vonden om aan
de armoede te ontkomen. De gevaren aan zulk een instelling voor de handhaving
van het recht verbonden behoeven voor den Nederlandschen lezer niet in den breede
te worden ontwikkeld. Dit is zeker dat voor menig Atheensch rechter de instelling
van een feestdag de afstelling van zijn maaltijd kon beteekenen.
Naast de jury kwam weldra de volksvergadering aan de beurt. Toen eenmaal het
beginsel van de rechtmatigheid der vacatiegelden was aanvaard, sprak dat vanzelf.
Wie dus zorg droeg op tijd aanwezig te zijn om zijn bon voor het presentiegeld in
ontvangst te nemen en de vergadering der souvereine burgerij krachtens zijn
burgerschap trouw bijwoonde, kon uit dien hoofde allicht op een vaste vermeerdering
van zijn inkomen met twee of drie drachmen in de maand rekenen.
Het spreekt van zelf dat deze beide instellingen van den aanvang af heftig zijn
bestreden. Op andere wijze - zoo meenden velen - moest in de finantieele behoeften
der massa worden voorzien. Reeds in die dagen kwam - niet het laatst in den kring
van Socrates - de meening tot uiting, dat handenarbeid èn eervoller èn heilzamer was
dan leegzitten op de markt. Aan de bevoegdheid tot beoordeelen der politieke
vraagstukken bij deze volksmenigte twijfelden niet weinigen - natuurlijk vooral zij
die, ontstemd door de besluiten der ecclesia zich geheel daaraan onttrokken; en zelfs
is het na het befaamde échec van Athene's veroveringspolitiek, in den zeetocht tegen
Syracuse, zoo ver gekomen, dat bij een tijdelijk en gewelddadig herstel
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der ‘gematigde democratie’, in 411, de presentiegelden geheel zijn afgeschaft. Maar
niet alleen is die maatregel reeds in het volgend jaar geheel weer opgeheven; zelfs
bleek toen - ook ten gevolge van den noodlottigen loop dien de oorlog nam - de nood
onder het volk zoozeer gestegen, dat besloten werd tot eene geregelde ondersteuning
van de noodlijdenden met twee obolen per dag. Van eene eigenlijke Staatsbedeeling
op groote schaal is dit te Athene het eerste voorbeeld, te sprekender omdat zich laat
bewijzen, dat in dat zelfde ambtsjaar zeker omstreeks vierduizend burgers zich voor
deze ondersteuning hebben opgegeven. Een bedenkelijk hoog bedrag - ook als men
aanneemt dat het niet allen bona fide behoeftigen zijn geweest, en dat niet tot het
eind van den oorlog toe dat aantal zóó groot is gebleven.
Deze uitkeering (de zoogenoemde diobelie) was een noodmaatregel, onvermijdelijk
ten gevolge van de nijpende toestanden die zich vertoonden in de stad, door het
taktisch overleg van den vijand afgesneden van hare verkeerswegen en benauwd
door de samenpakking harer landbevolking binnen de stadsmuren. Maar aan eene
andere uitkeering, veel geringer dan deze, doch geregelder, had in den tijd der groote
inkomsten uit de bondstaten reeds vroeger Perikles het volk van Athene gewend: dat
zijn de theorika.
In den tijd toen, om oorzaken die hier terzijde moeten worden gelaten, besloten
werd voor de dramatische vertooningen in het theater een kleinen toegangsprijs te
heffen achtte men het van zelf sprekend dat, uit de ruime staatskas, aan de kleine
burgers die kosten werden vergoed. De dionysische feesten zijn een godsdienstige
plechtigheid - daaraan moest het geheele volk kunnen deelnemen. En inderdaad:
ware dat niet geschied, hoe zou de heerlijkheid van Sophocles' drama's hebben kunnen
komen tot de ziel van die merkwaardig kunstzinnige schare? Dit is immers eene van
de weinige waarheden die niet door de herhaling onwaar worden, dat het drama
Athene's volk heeft opgevoed! - Maar bij die eenvoudige vergoeding van den
toegangsprijs is het niet gebleven. Ras had de
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uitkeering van een drachme voor de Dionysusdagen in contanten plaats, zonder
verplichting tot theaterbezoek. Voor offermalen - heette het toen - werden de theorika
uitgekeerd, en alras kwamen naast de Dionysiën ook andere feesten voor de uitkeering
in aanmerking. - Wij, bezorgde en belasting betalende burgers der twintigste eeuw,
kunnen de vraag niet onderdrukken: ‘waar kwam dat geld vandaan?’ Ach - ook toen,
na den Peloponnesischen oorlog, de Atheners het opwekkende schouwspel moesten
missen van al die afgezanten der bondsstaten die hun bijdragen in goud kwamen
storten, wist de volksvergadering de financiers nog wel te vinden die een batig saldo
op het budget becijferden. Toen kwam er een eigen kas voor de theorika, met een
eigen schatmeester; en in zijn kas vloeiden al de saldo's - weldra ook die welke voor
de verdediging bestemd waren.
Zonder eenigen twijfel is die loop van zaken noodlottig geweest voor Athene. De
theorika uitbetaald uit een steeds lediger staatskas, de theorika in stand gehouden
door een telkens meer over de middenklasse heen kruipend stelsel van belasting en
in hoofdzaak - naast de vacatiegelden - strekkend tot het kweeken van een niets doend
marktpubliek! - Zeker, dat alles kan niemand voorbij zien. Maar men vergeet te
dikwijls, dat deze theorika gaandeweg niets dan in naam meer met Dionysische
feestvreugde te doen hadden. Deze kas was geworden tot eene onmisbare
volksschatkist en dat daaruit het souvereine volk het eerst in zijne eigene behoefte
voorzag, was noodlottig, maar niet geheel onnatuurlijk. Verwonderlijker dan het
ontstaan dezer theorika is hunne afschaffing. Tien jaar lang heeft Demosthenes deze
vesting bestreden. Een wonderbare aandoening bevangt ons wanneer wij hem in dien
strijd volgen. Terwijl wij ons koesteren in het licht van Plato's Akademie, zijn wij
zoo gemakkelijk geneigd ons die gansche Attische burgerij voor te stellen als eene
Raffaelitische ‘School van Athene’, honderdwerf vergroot. Maar nu betreden wij de
vergaderplaats, waar de burgers - voor hun triobolon vacatiegeld - luisteren naar de
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woorden van Demosthenes. Hij wijst met den vinger naar het Noorden waar de vijand
van Griekenlands onafhankelijkheid, Philippus van Macedonië, nadert, en dan spreekt
hij: ‘En Gij - wat doet Gij? Geleidelijk gewend geraakt om aan huursoldaten de taak
der gewapende burgerij over te laten, stelt Gij U tevreden met een bestaan dat noch
leven noch sterven is, terend op staatsbezoldigingen en theorika, en slechts oplevend
als er een feestdag in 't zicht is’.
Is het niet een merkwaardig feit, dat een volk, dat zulk een verwijt moest aanhooren,
toch in het eind in den strijd voor de vrijheid die theorika vrijwillig heeft prijsgegeven?
Intusschen, de stervensdag der Grieksche vrijheid ligt buiten ons bestek. Onze
aandacht wordt gevraagd voor de eeuw die aan dien dag vooraf gaat. En dan treft
ons wel dat zooeven aangehaalde woord van Demosthenes: een bestaan, dat noch
leven noch sterven mag heeten. Neem vrij de oratorische overdrijving uit die woorden
weg - zij blijven een bittere beschrijving behelzen van den toestand der arme populatie.
En wie daardoor opmerkzaam geworden oplettender toeziet op hetgeen de litteratuur
dier vierde eeuw getuigt, moet dikwijls nieuwe schaduwtinten aanbrengen op het
tafreel dat hij van Athene's heerlijkheid bewaart. Het valt niet te ontkennen, dat in
de dagen van onderlinge worsteling om de hegemonie in Hellas, welke aan de
Macedonische overheersching voorafging, de weerkracht van Athene is afgenomen,
de bloei van het kleine kapitalisme is geknakt, de karakterwaarde van het regeerende
volk is gedaald. En bovendien dat de oeconomische toestand ongunstiger werd.
Dit alles kan eigenlijk hier slechts aangestipt worden. Slechts uitvoerige bespreking
der buiten- en binnenlandsche politiek van dit Athene, dat het denkbeeld van terugkeer
tot een vreedzaam provincialisme van twee eeuwen vroeger niet kon noch wilde
aanvaarden, maakt op dit punt onpartijdige uiteenzetting mogelijk.
Hoe de toestanden veranderd waren blijkt het duide-
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lijkst uit kleine concrete voorbeelden. Ik denk hier aan een wel wat breedsprakig
vertelde anecdote uit dat boekje van Xenophon dat de schrijver goed heeft gevonden
Gedenkwaardigheden van Socrates te noemen. Een zekere Aristarchus verkeert door
den oorlog in bitteren nood; veertien monden - van zusters en nichtjes die tot hem
zijn toevlucht genomen hebben - heeft hij te vullen en hij weet niet hoe. Zijn buurman,
de molenaar, en zijn overbuurman, de bakker, die met gehuurd werkvolk of met
slaven werken, leven in overvloed, maar hij heeft alleen burgeressen in zijn huis die
een vrije opvoeding hebben ontvangen. Hoe kan hij die laten werken! Een vrij
uitvoerige preek heeft Socrates noodig om dezen aanhanger van de oude Atheensche
leer der burgereer duidelijk te maken dat reeds de oude Hesiodus terecht had
gezongen: ‘Arbeid is nimmer een schande!’ Maar meer dan Socrates' vermaning treft
het idyllisch tafreel ons, dat Aristarchus straks geeft van het opvolgen dier raadgeving:
een huis vol spinnende, wevende, zingende vrouwen, ontbijt en middageten op tafel,
en in plaats van mokkende jalouzie onderlinge liefde en achting voor hun gastvrij
familiehoofd en werkgever.
Deze optimistische schets is natuurlijk tevens eene vermaning. Xenophon heeft
er meer dan eens op gewezen, dat werklust en eenvoud de Atheners kon redden.
Maar de groote moeilijkheid was juist daarin gelegen, dat de geheele toestand in
Athene zelf veranderd was. Uiterlijk accentueerde zich dat in de duidelijker aan den
dag tredende weelde. De woningen van Themistocles en Aristides leken hutjes naast
de palazzi der Atheensche bankiers.
Niet met eenig vijandig opzet worden hier de bankiers genoemd, doch slechts,
omdat hun bedrijf een der meest teekenende symptomen is van den veranderenden
tijd. Meer dan eenige tak van handel of nijverheid, meer zelfs dan de uitvoer van
Attische kunstnijverheid was te Athene de geldhandel toegenomen. De kleine
kapitalist begint de zoetheden der stil gekweekte rente te smaken: is hij een voorzichtig
man, dan stelt hij zich tevreden met het enkele procent (in de maand!) dat zijn bankier
hem
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aanbiedt; waagt hij gaarne een kansje - welnu, hypotheken op schepen en lading
vergoeden in hooge rente wat hij moet derven aan zekerheid. Zoo wordt Athene
vooreerst rijker, maar in de tweede plaats vlugger in het uitgeven. De weelde stijgt
en het geld wordt duurder. Maar daarmee moest wel aan de andere zijde de verarming
toenemen. Zoo getuigt dan ook Isocrates: ‘Er is een tijd geweest dat geen enkel burger
gebrek behoefde te lijden en nooit - tot schande onzer stad - iemand op straat de hand
uitstrekte om een aalmoes. Thans is het aantal der behoeftigen grooter dan dat der
bezitters’.
Uit historisch oogpunt zijn deze woorden voornamelijk belangrijk om hetgeen
Isocrates er op doet volgen. ‘Moet men niet’ - zoo vraagt hij met bitterheid - ‘aan
zulke menschen vergeven, dat zij zonder zich om het staatsbelang te bekommeren
hierop uitsluitend hunne aandacht vestigen, hoe zij zelf aan hun dagelijksch voedsel
zullen komen?’
Die vraag treft de Atheensche democratie in het hart. En aangezien die kleine
democratie van het Athene der vierde eeuw als eerste consequent volgehouden poging
tot zuivere volksregeering nog steeds de volle aandacht bezit van de hedendaagsche
historiografen, wordt met hartstochtelijken ijver de vraag overwogen in hoever
Isocrates, overtuigd aristocraat, recht had tot deze uitspraak: ‘de vraag naar het
landsbelang is eene alimentatie-vraag geworden.’
Die ernstige aanklacht te overwegen ligt niet op den weg van ons onderzoek. Maar
stellig en zeker klinkt ons wèl uit Isocrates' woorden de verklaring tegen dat in het
Athene van zijn tijd voortdurend de vraag aan de orde is: hoe zullen wij onze armen
van brood voorzien?
De taak hier aan Athene gesteld gold niet een ventre de Paris, zelfs geen
melkverzwelgend Amsterdam. Eigenlijk is Athene toch maar een kleine stad.
Honderdduizend slaven en honderdveertigduizend vrijen (d.i. burgers, opwoners,
vrouwen, en kinderen) zal wel het meeste zijn. Welnu, niet voor de helft kan Attica
- al werd haar graan als meelrijk geprezen - voorzien in de behoeften van
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die 240.000. Voor den invoer van een normaal jaar noemt Demosthenes ons ergens
het cijfer van 400.000 hectoliter. Wie uitrekent hoeveel spoorwagens deze hoeveelheid
vult en de cijfers onzer graantransporten in het hoofd heeft, vindt dat weinig. De
Atheners, vooral de armen die voornamelijk van meelkost leefden, vonden het veel.
Want zij wisten dat ieder schip op zich zelf nieuwe kansen van ondergang had. Ook
waren de tijden voorbij dat Athene als hoofd van de confederatie der Zeestaten
heerscheres was aan de Dardanellen. Hare ambtenaren, de administrateurs aan den
Hellespont en de Graanmeesters en Oppermarktmeesters tehuis, sloegen thans een
anderen toon aan tegenover de koningen der Bosporus-rijken en de groote importeurs.
Eeredecreten, beloften van burgerschap, commercieele gemakken, vrijdom van
invoerrechten voor allerlei zaken: kortom een geheele reeks van vernuftig uitgedachte
lokmiddelen moest in plaats van de fiere lastgevingen eener vroegere periode dienen
om het steeds dreigende gevaar van stremming in den korentoevoer te verhinderen;
en waarlijk, de commissarissen voor den graan-invoer sliepen niet op rozen! Soms
gaat het looze Byzantium plotseling spelen in de kaart van Athene's vijanden; het
staakt de eigen korenleveranties, en meester als het is van den Bosporus dwingt het
ook de schepen die uit de Zwarte Zee met koren voor Athene komen in de
Byzantijnsche haven hun cargo te lossen. En een andermaal ligt bij een van de
eilanden die Attica als een blokkadekrans omgeven, een Spartaansch eskader het
Atheensche graankonvooi af te wachten.
Gemakkelijk leven, dat doen alleen de Goden op den Olympus. Athene moet
voortdurend wakker zijn. Iedere maand krijgt de volksvergadering haar korenrapport
te hooren: Hoeveel graan is er nog in de staats-schuren? Hoeveel heeft men dit jaar
nog noodig? Waar zal het vandaan komen? - En ook de controleurs hebben toe te
zien. Koren uit te voeren zal geen Athener licht beproeven, maar hij mag ook geen
andere waar op zijn schip naar elders brengen tenzij hij zich verbindt tot eene
thuisvracht.
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Wee den Athener die, door de hooge rente verlokt, waagt geld op zulk een vracht
voor te schieten, of die zich heeft laten verleiden om graan te expedieeren naar een
andere haven dan den Piraeus. En eindelijk, de vele niet-Attische graanschepen die
om allerlei redenen den Piraeus als transitohaven blijven gebruiken zijn verplicht
twee derden van hun vracht ter beschikking van den Atheenschen staat te stellen.
Welke de rechten en verplichtingen zijn geweest van hen die voor eigen rekening
tarwe of gerst aanvoerden, laat zich niet met zekerheid zeggen. Vooral in bewogen
tijden zal hun aantal wel gering zijn geweest. Algemeen gesproken is de oppercontrôle
in de handen van den staat. De graancommissarissen voor den Piraeus zien toe dat
het veilig aangekomen graan wordt overgebracht naar de staatspakhuizen, en nadat
de noodige reserve is teruggehouden aan de Atheensche korenkoopers wordt verkocht.
In normale tijden gaat dit vrij gemoedelijk. Er is voor geen graankooper veel
verleiding om door groote inslagen zijn risico te vermeerderen zoolang de aanvoer
geregeld plaats heeft. Maar bij de minste aanleiding zijn de korenspeculanten wakker.
Al is er noch telegrafisch, noch telefonisch verkeer, zij weten telkens een paar dagen
vóór de ambtenaren, dat er een zending uit Lesbos is tegengehouden of bij Andros
een konvooi kan worden buitgemaakt, zij hebben zich arm gehouden toen de staat
vrijwillige bijdragen voor den oorlog vroeg en hebben nu geld beschikbaar om maar
steeds in te koopen, wat zij dan bij mondjesmaat weer verkoopen. ‘De stad’ zoo
klaagt Lysias ergens ‘wordt in vredestijd door deze menschen in staat van beleg
gebracht.’ Geen wonder dus dat de regeering er op uit is tegen zulke lieden te waken.
Zij bepaalt de maxima die aan opkoopers mogen worden geleverd. Misschien heeft
dat iets gebaat naast de strenge straffen die op graanwoeker waren gesteld.
Bij deze contrôle laat de staat het natuurlijk niet. Allerlei gevaren bedreigen het
kostbare volksvoedsel nog voordat het als maza in den kneedtrog van de arme
huismoeder ligt. In de levendige drukte van de Atheensche
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markt, een kermis van tentjes en borden, een kleurige oostersche bazar vol geschreeuw
en geding, gaan de marktmeesters, de ijkers, de graancontroleurs gestadig rond. Is
de koopwaar wel zuiver, en onvervalscht? Kunnen de gewichten en maten de keur
wel doorstaan? Wordt de korenprijs wel op de normale lijn gehouden? En hoe staat
het met de molenaars? Eene kleine bijmenging kan hun meelvoorraad op ongezonde
wijze vermeerderen; ook kunnen zij hun maalkosten allicht te hoog berekenen. De
bakkers tenslotte hebben een gevaarlijke voorkeur voor klein model en licht gewicht.
Een geheele staf van ambtenaren moet hier voortdurend waakzaam bezig zijn, en in
de gestrengheid van hun optreden ligt een duidelijk bewijs van de noodzaak om
steeds bedachtzaam te zijn voor het dreigende gevaar van schaarschte en honger.
Al zijn die gevaren in den fel bewogen tijd na Alexander zoowel door
buitenlandsche oorlogen als door woelingen in de stad grooter dan in de vierde eeuw,
ontbreken doen zij niet. En al zijn de dagelijksche behoeften van den armen Athener
gering, tenslotte is het weerstandsvermogen tegen den honger wel overal van gelijken
duur. Het is waar, deze Attische nooddruftigen hebben buitenkansjes die wij niet
meer kennen: verbeurdverklaringen van politiek-verdachten kunnen onverwacht de
kas der theorika stijven, een landbouwer die bij late maan naar zijn werk gaat heeft
kans om een vergrijp te bespieden en aangifte-geld te verdienen, maar zoo voordeelige
vonnissen als dat van den mijnpachter Diphilus zijn zeldzaam. Diphilus had zich rijk
gestolen door de stutpalen uit de door hem gepachte zilvermijnen weg te nemen en
te verkoopen. De man werd ter dood veroordeeld, en zijn geheele vermogen werd
onmiddellijk onder het volk verdeeld - vijftig drachmen per hoofd!
In dat jaar zijn zeker geen bijzondere maatregelen noodig geweest; maar overigens
spreken tal van inscripties, Atheensche en andere, van de vindingrijkheid der
Graanmeesters. In die telkens herhaalde periodes van schaarschte zien wij duidelijk
velerlei onderscheid tusschen den an-
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tieken staat en den onzen. Het zijn telkens gevallen waar volgens de moderne
staatsbegrippen ingrijpen der regeering en positieve, zooveel mogelijk gelijkmatige
dwang van de belastingschuldigen de eenige weg is. In den Atheenschen staat gaat
men tot zulke direkte heffingen anders dan voor oorlogsbehoeften niet gemakkelijk
over. Ze zijn daar ook minder noodig. De vrijwillige bijdrage is bij de
vaderlandslievende, maar ook niet weinig ostentatieve tijdgenooten van Demosthenes
een zeer werkzaam middel. En waar de kleine bijdragen te kort schieten, daar helpen
de Weldoeners, de Euergeten, niet minder bekend in oud-Athene dan heden in het
moderne. Vraag niet àl te zeer naar de herkomst hunner giften of naar de louterheid
hunner bedoelingen: nu eens is het een staatsman in spe die door eene rijke storting
de regeering in staat stelt den marktprijs van de regeeringsgerst laag te houden, dan
weer een Athener in den vreemde die een smadelijk banvonnis hoopt gecasseerd te
zien, wanneer hij een paar schepen met tarwe zendt naar de moederstad die hem
heeft uitgestooten; maar er zijn ook heel wat burgers die zonder bewijsbare
bijmotieven de stad in haren nood te hulp komen en straks hun naam gegrift mogen
zien op de eeredecreten.
Dit is eene eer ook door koningen begeerd. De oudgrieksche inscripties bewaren
ons verscheidene volksbesluiten waarin de Atheensche democratie aan koningen
dank betuigt voor hun vorstelijke giften in geld of in graan. Die dankbetuigingen
zijn waarlijk geen nederig gestamel van halfverzadigde bedeelden, maar voornaam
gestileerde tevredenheidsuitingen eener stad die wist hoe hoog zij ook nog in dezen
tijd door vorsten en vreemden werd geëerd.
Wanneer dan ook de nijpende nood eener zeer ernstige schaarschte gelduitkeering
of uitdeeling van broodbons noodzakelijk maakt, dan staan de Atheners hun beurt
af te wachten bij het Odeum of in den Piraeus zonder veel van hunne waardigheid
prijs te geven. Zij mogen, als een hedendaagsch bedeelde, zich het recht voorbehouden
om over de kleinheid der portie, na ontvangst, te pruttelen, vernederd door de
‘bedeeling’ voelen zij zich nauwelijks.
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Ook dan als er geen schaarschte was, zond immers wel eens een koning een groote
graangift uit dankbaarheid voor ontvangen steun, of een dichter bood in zijne vreugde
over een theaterprijs aan heel het volk van Athene, den man een kan, wijn van Chios
aan.
In den tijd van welken wij thans spreken heeft deze wijze van uitdeeling noch in
de praktijk noch in de theoretische staatsbeschouwing althans te Athene tot eigenlijk
communisme geleid. Panem et circenses is een Romeinsche, niet een oud Atheensche
kreet. Maar wie in de geschiedenis der Grieksche staten na Alexander rondziet, of
de politiekwijsgeerige geschriften van dien tijd doorbladert, zal op allerlei plaatsen
de gedachte van staatssocialisme en goederengemeenschap zien ontwaken. Ons
onderwerp vestigt onze aandacht op een ander punt, de beteekenis van de armoede
voor het geestelijk leven van Athene. Dit brengt ons tot de beantwoording onzer
derde vraag: Hoe heeft Athene de armoede gewaardeerd?
De bedoeling waarmee die vraag wordt gesteld is niet eene bloemlezing bijeen te
brengen of uit de oudheid zelve te herhalen van armoeverguizing, armoebeklaging
en armoewaardeering. Maar op het tafreel dat ik hierboven trachtte te teekenen, en
dat zeer zeker voor de praktijk der armverzorging in onze dagen nauwelijks iets meer
dan historisch belang heeft, vragen nog andere figuren onze aandacht dan òf de
armenverzorgers òf de armoelijders. Een krachtige geestelijke strooming gaat van
het eind der vijfde eeuw door het geheele volk van Athene, die de burgers dringt tot
nadenken, tot bezinning. De periode welke denkers als de sophisten en dichters als
Euripides voortbracht, maar die tevens weldra de stad zou wakker schudden uit den
korten droom der imperialistische heerlijkheid, legde aan de Atheners allerlei nieuwe
vragen voor, en dwong hen tot herziening der oude.
Het spreekt vanzelf dat de aanschouwing van het gehavende gebouw der door den
oorlog zoo deerlijk geteisterde Atheensche staatsregeling allerwegen bij de wijsgeerige
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denkers de behoefte deed geboren worden om het beeld uit te werken van een staat
in welken zich het pasgeleden leed niet zou kunnen herhalen. In zekeren zin zou men
hiertoe Plato's groote werk over den Staat kunnen rekenen. Toch staat in werkelijkheid
Plato's Respublica niet in verband met de praktijk der Atheensche armoede. Het
communisme door den genialen ziener van den idealen staat geschilderd is in geenen
deele een poging tot leniging van Atheenschen nood. Zijn gemeenschap van goederen
en zijne opheffing van den persoonlijke neigendom gelden slechts die Wachters in
den idealen staat die hij door het wegnemen van alle materieele zorgen wil vrijwaren
voor alles wat hen zou kunnen storen in hunne krijgerstaak. Maar de strooming die
onze aandacht vraagt, brengt ons midden in het werkelijke leven. Ons oog treffen de
figuren van die mannen die rondgaande in de volle, bezige drukte der Atheensche
Agora deze vraag tot de menigte brachten: ‘Is waarlijk de armoede een kwaad?’
Dichterlijk ontkende Democritus dit reeds, toen hij zeide dat Penia de moeder was
van Eumaios, den voortreflijken arbeidzamen dienaar van Odysseus; openlijk eerden
en huldigden de armoede mannen als Socrates, Antisthenes, Diogenes.
Xenophon heeft bij herhaling Socrates den gelukkigste aller stervelingen genoemd.
Dat is eene naieve betuiging van een niet zeer philosofisch schrijver, maar zij
beantwoordt volkomen aan dien indruk van diepgaande blijmoedigheid, welke de
verschijning van Griekenlands grootste leeraar bij ons achterlaat. In onovertroffen
mate heeft Socrates, rondgaande door de zuilenhallen en de woningen en rusteloos
speurend naar den weg der waarheid als onverschrokken vermaner van armen en
rijken, de gemoedsrust gekend van hen die ‘niets behoeven’. Als hij tot zijne vrienden
zegt dat zijn geheele vermogen misschien vijf mina's bedraagt, zijn kleine huisje
meegerekend, dan is daarin noch vertoon van zelfkastijding of ascetischen
ontberingslust, noch heimelijke speculatie op den weldadigheidszin zijner rijke
vrienden, doch hoogstens een aanwijzing, niet zonder humor, hoe weinig er noodig
is
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om iemand in het leven te houden die, gelijk hij, het leven waardeert als een schoonen
en leerrijken weg tot een goeden dood. Socrates was door geheel zijn aanleg tot
armoede geschapen. Van het oogenblik af dat hij den beeldhouwersbeitel terzijde
legde omdat de stem gods in zijn binnenste hem gebood tot de menschen te gaan en
hen wakker te schudden uit den doodelijken droom van het schijnweten, heeft deze
stoere zoon des volks alles wat hem in den weg stond, weelde, wellust, gemak, zonder
kenlijke moeite ter zijde geschoven. Wie weten wil, hoe, en in welke mate, die herleze
de lofrede door Alcibiades in een roes van wijn en verrukking op hem gehouden aan
het Symposion dat Plato beschrijft. Maar ascese is dit alles geenszins. Socrates, die
zich met evenveel gemak beweegt in de eetzaal van den rijken Agathon als te midden
van de gemengde menigte, weet alleen dat geen leven vrijer van zorgen kan zijn dan
het zijne, dat vrij is van begeerten. Hij zegt nergens dat de rijke niet kan ingaan in
het koninkrijk dat hij zoekt. Eigenlijk bestrijdt hij den rijkdom niet, maar hij acht
zich zelven gelukkig in zijne armoede.
Uit de diepe en raadselachtige bron van Socrates' geestelijk leven zijn echter twee
zeer verschillende stroomingen niet slechts van wijsheid, doch ook van
levenswaardeering ontsprongen. Zijne eigenlijk-wijsgeerige schepping: de
begrips-philosofie, de leer dat het dialectisch inzicht grondbeginsel moet zijn van
alle wijsgeerig onderzoek, zou weldra onder de religieuze bezieling van Plato de
rijpste vrucht voortbrengen die de dichterlijke wijsbegeerte van oud-Hellas heeft
gekend: het idealisme. Maar lijnrecht tegenover de Platonische school, die de
schoonheid, de kunst en ook den rijkdom der beschaving liefheeft en huldigt, al ziet
zij daarin slechts een flauw en besmet schaduwbeeld der waarachtige d.i.
bovenaardsche idee, plaatst zich de stichter der Cynische school, Antisthenes, de
slavenzoon en bastaard. Niet slechts omdat hij de stad die zijnen leermeester ter dood
veroordeelde dien rampzaligen misgreep niet kan vergeven, verklaart hij aan de
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maatschappij van Athene den oorlog, maar bovenal omdat zijn eerlijk, doch niet
diepzinnig verstand hem tegenzin inboezemt tegen Plato's dichterlijke mystiek, omdat
de roeping der Socratische school naar zijn oordeel boven alles de moraal is, en
omdat zijn in ontbering geharde natuur hem belet in Athene's beschaving iets anders
dan verbastering te zien.
Antisthenes was een prediker, naar het schijnt welsprekend, zeker ook
hartstochtelijk, en boven alles vast overtuigd van de waarheid zijner boodschap. Die
boodschap is kort: zij luidt ongeveer aldus: ‘Eén ding is noodig: karaktersterkte,
zooals die was in Socrates. Deugd is praktijk. Deugd zoekt geluk. Geluk is: niets te
behoeven.’
Zoo heeft dus het eerst uit den mond der Atheensche armoede die zaligspreking
der nooddruft geklonken die nooit weer zwijgen zou; zoo schonk de vader der
Cynische school het leven aan eene leer die men wel eens de philosofie van het
proletariaat heeft genoemd. Niet in alle opzichten is die geestige benaming juist.
Eene leer die als hoogste wijsheid de ontbering predikt kan nauwlijks als evangelie
welkom zijn aan hen die ontberen. Niet tot de armen van Athene, maar tot de rijken
richt zich in de voornaamste plaats Antisthenes met zijn protest tegen het
beschavingsideaal. Tot hen die de middelen bezitten om met alles wat de plastiek,
de wetenschap, de schilderkunst brengen kan hun leven te verrijken klinkt zijn woord:
‘Alleen het goede is schoon, al wat niet goed is leelijk.’ Ziet hij de pracht der nieuwe
woningen verrijzen: hij waarschuwt: ‘De deugd heeft geene woning in de stad der
rijken.’ Neemt hij de zorg waar die men aan de militaire oefening der jonge burgers
wijdt, dan zucht hij: ‘eerst dan zal een volk wijs zijn, als het in zijn veldheeren
ezeldrijvers ziet’. Eerekransen, dat voorwerp van de opperste begeerte voor honderden
zijner burgers, zijn in zijne oogen ‘de booze zweren van den roem’. Maar gelijk hij
de rijken waarschuwt door zijn woord: ‘niemand heeft in zijn huis den rijkdom of
de armoede; die wonen in de ziel; er is geen rijkdom zonder eer, geen eer zonder
deugd’, zoo
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troost hij en huldigt hij de armoede door de verzekering dat elk mensch gelukkig kan
worden die maar de cynische deugd bezit en dat er geen ander duurzaam genot bestaat
dan hetgeen ontspringt uit goeden arbeid.
De opsomming van zulk eene reeks korte uitspraken zou de onjuiste voorstelling
kunnen doen ontstaan dat Antisthenes slechts met dorre boetpredikatiën tot het volk
was gekomen. Zijn groote invloed op de Atheners en de snelle uitbreiding zijner
school zouden op die wijze nauwelijks verklaarbaar zijn. Maar de Grieksche Tolstoi's
en Rousseau's hebben ook hun romantische verbeelding en hunne idealen. Tegenover
het toekomstbeeld dat de theoretische wijsgeeren zich droomen, of eigenlijk daarnaast
stellen zij hun eisch: Terugkeer tot de natuur.
Geheel oorspronkelijk was die eisch niet. Eigenlijk vernemen wij van den aanvang
af in de Grieksche litteratuur eene stem die zegt dat het ware geluk en de ware
gerechtigheid buiten de beschaving en den rijkdom zijn gelegen. Homerus noemt de
Thracische Hippemolgen die leven van melk de rechtvaardigste der menschen.
Hesiodus weet heel zeker dat het gouden tijdperk in het verleden ligt, en de
comediedichters van Aristophanes' dagen hadden er de burgers aan gewend van tijd
tot tijd eens te lachen over de Natuurmenschen. Maar Antisthenes maakt ernst met
de zaak. Den heros wiens beeld stond in het gymnasium der halfbloed-Atheners,
Kynosarges dat zijn eigene leerplaats was, den Heros die als bastaard van Zeus door
lijden tot heerlijkheid was gekomen, koos hij tot schutspatroon en heilige: Herakles'
leven werd het Cynische symbool, de roman van Herakles' daden de bijbel der Cynici.
Voor de kennis van Athene's cultuur is het leerzaam op te merken hoe in deze
zelfde periode nadenken en inzicht de plastische kunstenaars begon te voeren tot
eene opvatting van de Herakles-figuur die later zou leiden tot de treffend-weemoedige
schepping van den diep-ernstigen Hercules-Farnese. Het volk van Athene echter was
aan de allegorizeering der godlijke lijders-gestalte reeds door zijn dichters gewend
geworden, en elk Atheensche schooljongen
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kende het verhaal van Herakles op den tweesprong. Daarop bouwde Antisthenes
voort. Zijn Herakles is de held der ontbering, de waarachtig wijze die om der wille
van het geluk de armoede en den moeitevollen arbeid kiest. De held met de knots en
de leeuwenhuid wordt door Antisthenes en Diogenes de beschermheilige der Cynische
school.
De prediking der Cynici, die inderdaad de bedelmonniken en straatpredikers der
oudheid zijn geweest, vindt dus in Herakles haar punt van uitgang en in zijne knots
het teeken, waarin zij zal overwinnen. Reeds Antisthenes schilderde zijn leven en
daarbij legde hij den nadruk op de opvoeding die zijnen heilige bracht tot de
eenig-juiste keus van gezonde en genezing brengende armoede. Niet bij leermeesters
die poogden aan hunne leerlingen wijsgeerig inzicht in het begrip der deugd te geven,
veel minder bij hen die den jongen knapen het bedwelmende heulsap der beschaving
te proeven gaven, zocht de jonge Herakles zijn onderricht. Chiron, de Centaur, heeft
hem op het Peliongebergte onderwezen, Chiron de rechtvaardige. Vroomheid is zijne
wijsheid, goedheid en zachtheid zijn de vruchten van zijn leven met de natuur die in
de eenzaamheid van het gebergte geenerlei weelde kent. Dit zijn de gaven die hij
aan Herakles schenkt, en die het deel zullen zijn van allen die, met verzaking der
bedrieglijke geschenken van den vooruitgang en de beschaving, op de roepstem der
Cynische predikers acht willen geven en willen terugkeeren tot de soberheid der
natuur.
In de houding van die navolgers is velerlei dat ons treft. Wie zou het imposante
kunnen voorbij zien van dezen consequenten strijd voor de rechten der natuur
tegenover alles wat wij ontwikkeling noemen? Men denke eens aan Diogenes van
Sinope! Diogenes heeft met vele mannen van groote oorspronkelijkheid dit lot
gemeen, dat door een net van anecdoten zijn persoon is geworden tot eene karikatuur
van originaliteit. Men kent de ton van den grooten Cynicus beter dan hem zelven.
Maar wie zijne woorden bij elkander leest, zijn onverwoestbaar goed humeur
waarneemt, de juistheid zijner scherpe bespottingen proeft
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en hem ziet leven in zijne wonderbare zelfgenoegzaamheid, die begrijpt hoe ontzaglijk
groot de aantrekkingskracht der Cynische sekte moet zijn geweest voor menigen
teleurgestelde, hoe opwekkend ook voor menigen misdeelde.
De invloed dien deze overtuigde erkenning der armoede, deze prediking van verzet
tegen weelde en conventie, of zooals Diogenes zelf - lang vóór Nietzsche - het
noemde, deze omstempeling van het geld, heeft geoefend op het Atheensche volk is
niet gering geweest. Wel was het een ergernis in veler oogen, wanneer deze mannen,
die zich zoo gaarne de Artsen des volks noemen en er trotsch op zijn als de jongens
van Athene hen kynes (honden) schelden, de agora binnen dringen, ongeschoren,
ongewasschen, met gescheurden mantel, zonder onderkleed. Hun eigen vermogen
werpen zij weg om zich te voeden met gebedelde spijs, ze wonen op de markt en ze
slapen in de zuilenhallen. Staart gij te lang, of met te kenlijk misnoegen naar hen,
zoo blaffen zij u aan: zij zijn immers honden! Spreekt gij tot hen, zij zwaaien hun
knots; want ieder hunner is een Herakles - en uwe beschaafde ondeugden zijn de
monsters tegen welke zij strijd moeten voeren.
Als philosophische school, aldus leeren ons als met ééne stem al de historiografen
der Grieksche wijsheid, droeg dit cynisme de kiemen des verderfs in zich. Tot op
zekere hoogte is dat waar. Daargelaten nog de gevaren die het met zich droeg, de
geestelijke hoogmoed dien het kweekte, de vrijbrief dien het gaf aan de meest grove
ongebondenheid, kon noch de wijsheid noch de maatschappij duurzame redding
hopen uit de handen dezer artsen, wier geneesmiddelen, streng toegepast, voor
maatschappij en beschaving beide het doodvonnis zou hebben beteekend. Twee feiten
echter mogen hierbij niet uit het oog worden verloren. De cynische levensleer heeft
in eene periode van hevige beroering der maatschappelijke rust en van snelle wisseling
der gelukstoestanden telkens door voorbeeld gepredikt, dat de armoede de trouwe
geneesmeesteres is van al de ziekten der overbeschaving: gestalten als die van Crates,
den volgeling van Diogenes - die verkoopt wat hij heeft om vrij
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van de boeien des rijkdoms als prediker rond te gaan door Hellas, zijn in den tijd na
Alexander niet zeldzaam: het zaad door Antisthenes en Diogenes gestrooid, schiet
telkens weer op.
Maar om de wijsbegeerte der armoede op hare juiste waarde te schatten voor het
geestelijk leven van Hellas moeten wij ten slotte toch treden buiten de grenzen van
Athene's bloeitijd. Belangrijker, immers duurzamer in nawerking dan de zooeven
aangestipte feiten, is de herleving der leer van Socratischen eenvoud en cynische
ontbering te midden van de weelde en den rijkdom van het Romeinsche keizerrijk.
Noemen velen Diogenes een karikatuur van Socrates, met volle recht begroeten wij
eenen Socrates redivivus in Epictetus.
Zijne persoonlijkheid, zelfs zijne levensgeschiedenis te schetsen eischt meer ruimte
en eene andere omlijsting dan hier te mijner beschikking staan. Maar de ontzaglijke
invloed die van dezen vrijgelaten slaaf, dezen armen leermeester van vorsten, is
uitgegaan geeft ons het recht het gelouterd cynisme van Epictetus als laatste en
schoonste vrucht van de wijsbegeerte der armoede te vermelden. Immers in Epictetus
is de geestkracht en zelfbeheersching van Diogenes vereenigd met een godsgeloof
beslister en persoonlijker dan dat van eenigen Stoïcus.
Laat ik ten bewijze hiervan inplaats van uitvoeriger uiteenzetting een kort gedeelte
uit de door Arrianus bewaarde Gesprekken van Epictetus aanhalen. ‘Niemand - zoo
had Epictetus gezegd, is vrij, dan wie geleerd heeft God te vinden.’ - ‘Maar,’ vraagt
ge, ‘waar vind ik God?’ - De wijsgeer geeft u zijn antwoord in stoïsch-religieuze
bewoordingen waarin wij desniettemin den cynischen ondertoon dadelijk herkennen.
‘Zoek in u zelven, zoek naar datgene wat niet is het vleesch, de rijkdom, de eer; zoek
naar het inzicht, de kennis, de rede, naar datgene waardoor gij uitmunt boven de
dieren: het oordeel des onderscheids van goed en kwaad. De dieren zijn werken van
den Vader, gij zijt een deel van Hem. Doch gij kent uwen adel niet! Gij draagt God
in u en gij weet het niet. Gij
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gedenkt niet, hoe gij Hem besmet door onreine gedachten en daden, in zijne
tegenwoordigheid doende hetgeen gij voor een steenen beeld der Godheid staande
niet eens zoudt wagen te denken.’
Ziedaar inderdaad bevrijding. De mensch die de kracht bezit om dien vrijheidsroep
te volgen is in waarheid vrij, maar niet alleen van de tyrannie der weelde: ook van
die algeheele vernietiging zijner aesthetische en intellectueele persoonlijkheid die
het rigoreuze cynicisme van hem eischt. Wereldverloochening en volstrekt
onhelleensch afzweren van het samenleven en zijne lieflijkheid eischt de gelouterde
en veredelde askese die Epictetus en M. Aurelius prediken niet van hunne leerlingen.
Maar zij hebben Penia lief en vereeren haar: ‘niet de Armoede zelve moet gij
uitdrijven uit uwe woning, maar uw eigen dwazen dunk over haar’. - Dat is een woord
van Epictetus, doch Antisthenes had het kunnen schrijven.
Indien het dan waar is dat de gezonde levenswijsheid van Epictetus de vrucht is
van het zaad door de oude Apostelen der armoede, Antisthenes, Diogenes, Crates
uitgestrooid, dan mogen wij ook in deze levensuiting van de Helleensche cultuur de
zuivere ontplooiing der ontwikkelingslijnen zien die wij telkens bewonderen in de
geschiedenis van het oudgrieksche geestesleven. De beschouwing der Atheensche
armoede, die als element van oeconomischen aard in het Grieksch volksbestaan ons
hoogstens deze les kon geven dat de Atheensche armoe-bestrijding noch vindingrijker
noch succes-voller was dan de onze, verschijnt in nieuw licht, zoodra wij aan de
vermaning der Cynici gehoor geven en letten op Penia's stillen arbeid. De zelfde tijd
die eenen Praxiteles en eenen Apelles als vertolkers van de hoogste plastische
schoonheid zag leven, de tijd, die in duizenden vazen en bronzen kostbaarheden de
onverganklijkheid van zuiver kunstgenot aan het nageslacht openbaarde, heeft aan
de Atheners het besef geschonken dat zonder het zuurdeesem der ontbering alle
brood, ook het geestelijke smakeloos wordt.
En het is van niet geringe beteekenis dat Aristophanes,
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de onvermoeide bespotter van Athene's democratie en hare buitensporigheden, in
zijne laatste jaren die zelfde les ook nog op het tooneel aan zijne medeburgers heeft
gepredikt en in zijn comoedia de Ploutos (Rijkdom) een palm windt om de slapen
van Penia. In het midden staande tusschen Antisthenes en Diogenes spreekt hij met
nadruk dit woord uit: Geen grooter onheil kan de stad overkomen dan dit, dat men
Penia uitdrijft buiten hare poorten.
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Oostenrijksche Balkanpolitiek na 1870
Door Dr. N. Japikse.
‘Die Weltgeschichte ist das Weltgericht.’
De economische, liever mechanische geschiedbeschouwing, die in aller denken
doordrong, dat van sommigen geheel beheerschte, heeft aan de gangbaarheid van
deze en dergelijke algemeene sententiën ernstige afbreuk gedaan. Zullen wij trachten
een zoodanige phraseologie in eere te herstellen, in het bizonder onze sententie? Nu
het schijnt, alsof het heele Europeesche verleden tot in zijn onderste geledingen
geschokt en op de proef gesteld wordt? Alsof wij te oordeelen krijgen over wat
geslachten voor ons hebben gedaan - of misdaan? De neiging is begrijpelijk. Maar
de behoefte toch niet groot genoeg, dan dat wij haar niet zouden kunnen bedwingen.
Wij zijn te zeer overtuigd geworden, dat het algemeen historisch gebeuren in zijn
rijkdom van schakeeringen zich niet met één stempel laat beëtiketten. In de groote,
zich steeds verbreedende hal, waarin de menschheid zich voortbeweegt, geen hal
van louter roem, is de veelvuldigheid der verschijnselen oneindig, zooals het prospect,
dat zich opent, eindeloos is. Op deze baan is geen stilstand, is geen teruggang of
herhaling. Er is een aaneenschakeling van steeds nieuwe sectoren, die

Onze Eeuw. Jaargang 16

389
aan de vorige passen zonder tusschenruimte. De schitterende kleuren van het ééne
baanstuk vervloeien op den duur in de kalmere van het vorige en het volgende tot
het ééne geheel, dat de menschelijke geschiedenis is. Zoo zal ook eens het geweldig
gebeuren van onzen tijd, op behoorlijken afstand gezien, zich duidelijker dan nu het
geval is, blijken in te voegen in het voorafgaande, waarvan het uitvloeisel is, en in
het volgende, dat er uit zal voortvloeien. En zoo alleen mag men trachten het historisch
te beschouwen.
Napoleon en Bismarck zijn de domineerende figuren uit de 19de eeuwsche
geschiedenis, die men later boven alles uit zal zien, wanneer deze eeuw voor het
menschelijk kenvermogen vervaagd zal zijn, zooals de eeuwen van Pericles of
Alexander of Karel den Groote voor het onze. Van Napoleon zal men verhalen als
van een schitterenden meteoor, die vrij plotseling opkwam en verdween. Maar
Bismarck zal men zien als vaste, lichtende ster, men schouwe hem dan als onheildan wel als zegenbrengend.
De geschiedenis der negentiende eeuw zal voortaan, veel meer dan men gewoon
was, gezien moeten worden in het teeken van de wording van het Duitsche keizerrijk,
van de vestiging dus van den Duitschen bondstaat met sterk centraal gezag. Dit feit
van Januari 1871, waarmede in Duitschland zelf een lange, moeilijke ontwikkeling
werd bezegeld, is in zijn gevolgen van veel grooter beteekenis gebleken dan de
tijdgenooten, hoe hoog zij geneigd waren haar aan te slaan, gevoeld hebben. Het
kwam eigenlijk veel te laat. Na den ondergang van het middeleeuwsche Duitsche
keizerrijk, waarin de idee van het Romeinsche wereldrijk had voortgeleefd, had zich
een Europeesch staten-systeem gevestigd. Krachtige, nationale rijken hadden zich
in West-Europa gevormd en in het Oosten ontwikkelde zich de Russische kolos. Het
was vol in Europa en men begon zich reeds daarbuiten te verdringen, toen ook het
Duitsche volk met zijn prachtige ligging in centraal Europa, na zijn belangrijke
prestatiën op zuiver geestelijk gebied, een groote plaats ging vragen in andere
opzichten,
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waarop het nu, gesteund door een sterk staatkundig gezag, aanspraak meende te
mogen maken. De geweldige, eerbiedwekkende arbeid, dien het na 1871 ontwikkelde,
verzekerde het een rang onder de volken, zooals het nog nooit had ingenomen. Het
duurde niet lang, of aspiratiën vertoonden zich in dit volk van wel haast 70 millioen
zielen, om een wereldvolk te worden, om geheel gelijk te staan met Engelschen,
Amerikanen, Russen. Maar oude, bestaande verhoudingen dreigden nu verstoord,
toestanden in ontwikkeling gekeerd te worden. Waar men speurde, waar men zag overal die Duitschers, die men zoo lang had kunnen verwaarloozen, overal die
Duitsche politiek. En daar achter het leger, en spoedig de vloot, want het Rijk, naar
twee kanten bloot liggend en vervuld van weëe herinneringen aan vijandelijke
overvallen, van de 17de tot de 19de eeuw toe, wapende zich tot de tanden en toonde
zich van zins, ook zijn overzeeschen handel en zijn nieuw koloniaal bezit met kracht
te beschermen. Wat zijn goed recht was, zoolang de staten, althans de grooten onder
hen, geheel in vrijheid hun eigen lot zullen mogen bepalen.
Niet meer betwistbaar was het het recht van hen, die zich in verworven positie
bedreigd achtten of waanden, om te handhaven, wat ze hadden, en het naar nieuwe
behoeften uit te breiden. Wat een gehansel, voordat dit oude en het nieuwe een
evenwicht zouden gevonden hebben! Wat een wrijving! Wat een gevaren voor brand!
Het spreekt van zelf, dat Duitschland in algemeenen zin hierbij als aggressief moest
worden beschouwd. Maar toch op geen andere wijze dan waarop men het Calvinisme
als aggressief pleegt te beschouwen, toen dit in de zestiende eeuw een ruime plaats
voor zich opeischte en het Katholicisme in zijn goed bevestigde positie in verscheidene
landen bedreigde. Het Katholicisme was toen defensief, stellig, maar niet minder
dan het Calvinisme gereed om te slaan.
Over deze oorzaak van den wereldoorlog1) is discussie

1) Cf. Hermann Oncken in Deutschland und der Weltkrieg (Teubner, 1915), S. 465.
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voor hem, die niet onder het licht van één dag denkt en praat, uitgesloten. Maar, stel
u gerust, er blijft ruimte voor discussie genoeg over. Wie heeft in 1914 den oorlog
gewild en dus het lang dreigend conflict acuut gemaakt? Was de schending van
België's neutraliteit voor Duitschland noodwendig, misschien zelfs gewettigd? Was
het hardhandig optreden tegen de Belgen onvermijdelijk? Wat is in de tegenstelling
der partijen de voornaamste factor - de economische, de politieke, de nationale of
weet ik welke? En dan de hoofdvraag: wilde Duitschland een wereldbeheerschende
staat worden, als in de Middeleeuwen, wilde het daartoe andere volkeren, zoogenaamd
geciviliseerde volkeren wel te verstaan, aan zich onderwerpen? Diende hiertoe zijn
geweldige bewapening? En zoo het Duitsche volk dit al niet wilde, dreef dan het
Duitsche militarisme er niet toe? Moet dit laatste vereenzelvigd worden met het
Duitsche volk of heeft het zijn wil hieraan slechts opgelegd? Dispuut zonder einde.
Velen zijn reeds lang met hun oordeel gereed. Ook ten onzent. Sentiment en lange
beïnvloeding van ons denken door Engeland en Frankrijk schijnen hier het oordeel
veelal te bepalen, te leiden. Wij voor ons - wij hebben ook wel onze v o o r k e u r ,
maar die mededeelen doen we niet.
Ziehier, hoe een Fransch historicus van naam, de heer E. Denis1), die een ‘livre de
bonne foi’ over de oorzaken van den oorlog heeft willen schrijven en de Duitsche
geschiedenis veel beter kent dan de meeste Fransche historici, de Duitsche
wereldpolitiek opvat:
‘La situation de Guillaume II (n.l. in het begin zijner regeering) était
merveilleuse. A l'intérieur, aucune opposition redoutable.... Partout une
fermentation joyeuse d'activité et de vie: des villes qui poussaient comme
des champignons; des ports qui dépassaient rapidement les centres
commerciaux dont la prospérité était la plus ancienne et la mieux assise.
An dehors, une Europe asservie ou distraite

1) La Guerre. Causes Immédiates et Lointaines. L'intoxication d'un peuple. Le traité. (Paris,
Librairie Delagrave, 1915), p. 139.
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et impuissante: la France et l'Angleterre presque armeés l'une contre l'autre;
la Russie, immobilisée par l'Extrême-Orient; l'Autriche, aux mains des
Allemands et des Magyars, qui, pour résister aux revendications des Slaves,
s'empressaient au doigt et à l'oeil aux moindres signes de Berlin; l'Italie
embarassée dans une alliance contraire à ses instincts et à ses intérêts; les
Puissances secondaires lentement entravées par l'invasion des capitaux et
des immigrés allemands. L'empereur lui-même était jeune, impétueux, il
avait la parole prompte, le geste théâtral, l'imagination présomptueuse.
L'égoisme orgueilleux du souverain s'ajouta aux instincts de proie de ses
officiers et aux volontés de puissance de ses peuples, et l'Allemagne partit
à la conquête de l'univers. Ce fut le début de la Welt-politik, de la politique
mondiale, - vers 1892.
Waaraan nog voorafgaat:
Les cerveaux les plus solides ne résistent guère à cette ivresse des
grandeurs et à ce vertige des sommets. Il y a au moins un grain de folie
chez tous les autocrates victorieux. La malédiction de l'Ecriture demeure:
l'orgueil marche devant l'écrasement.’
Maar hoor nu hiertegenover Friedrich Meinecke1):
‘Es ist keine bemäntelnde Phrase, sondern stärkste geschichtliche
Ueberzeugung, dasz die Entwicklung des modernen Staaten- und
Kulturlebens überhaupt keine Weltreichsbildung von erdrückendem
Uebergewicht mehr duldet.’
Of iets meer uitgewerkt2):

1) Die Deutsche Erhebung von 1914. Aufsätze und Vorträge (Stuttgart und Berlin, J.G. Cotta'sche
Buchhandlung Nachfolger, 1914), S. 73.
2) Deutsche Kultur und Machtpolitik im englischen Urteil (Deutsche Beden in schwerer Zeit,
No. 29: Berlin, Carl Heymanns Verlag), S. 27; cf. Deutschland und der Weltkrieg, S. 643.
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‘Denn der Sinn und Gang der neueren europäischen Geschichte, von
Grund aus entgegengesetzt der antiken Geschichte, führt nicht zur
Universalmonarchie, sondern zum lebensvollen Reichtum starker Nationen,
die sich aufbäumen gegen jeden Versuch zur Universalmonarchie. Auch
eine universale Seeherrschaft ist eine Universalmonarchie, die nicht
geduldet werden kann, die früher oder später doch fallen musz. England
kämpft gegen den Geist der modernen Entwicklung, indem es seinen
Anspruch auf alleinige Beherrschung der groszen Meere mit Gewalt
aufrecht erhalten will. Seine Bedeutung als Welt- und Kulturvolk, die wir
ehren und anerkennen wollen, wird nicht leiden, wenn das Gleichgewicht
der Mächte, das es bisher künstlich auf Europa beschränken wollte, auch
zur See und in der ganzen Welt durchgesetzt wird. Erst dann wird jedes
Volk den freien Atemraum haben, den es braucht. Der Tag wird kommen,
wo man Deutschlands Entschlusz, den Abwehrkrieg gegen England
aufzunehmen und die Freiheit der Meere zu erkämpfen, segnen wird’.
Voor de volledigheid geven wij nog een Engelschman het woord: W. Morton
Fullerton, oud-correspondent van de Times te Parijs, die een suggestief boek heeft
geschreven over de ontwikkeling van het moderne Europa1). Hij zegt:
‘Bismarck did more than create an approximately united Germany; he
destroyed Europe. He pitted the Continental nations against one another
in a reciprocal enmity which seemed likely to endure. The history of Europe
during the last twenty years has been, in its broadest aspect, merely the
often blind but consecutive effort to shatter German hegemony, and to
establish equilibrium among the Great Powers’.

1) Problems of Power (Londen, Constable and Company limited, 1914). Onze citaten: p. 30 en
374.
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En hij ziet in de toekomst:
‘Evidently no nation has ever had a more glorious opportunity than has
France at this hour, of cooperating with the drift of the time and with the
nature of things for the aggrandizement of her prestige as well as for the
good of humanity. Franco-Latin co-operation in South-America,
Anglo-American collaboration in the islands, and on the High Seas, of the
Pacific; a solemn Franco-Anglo-American pact for the peace of the world:
such are the potential realities which may already be descried from the
heights above Culebra’.
Flagrant tegenstrijdige beschouwingen - en wij namen met opzet betrekkelijk
gematigde uitspraken -, waarin echter Duitschland's nieuwe positie het
gemeenschappelijk klankbord vormt. Onverzoenbaar, zooals die van Michelet en
van Taine over de Fransche revolutie, waarin de één een werk van liefde, de ander
een werk van haat zag. Maar op den duur zullen deze beschouwingen stof leveren
voor wetenschappelijke theses en niet meer leuzen zijn van actieve wereldpolitiek.
Dan zal ook meer materiaal beschikbaar komen voor hen, die willen trachten tot een
geheel onbevooroordeelde opvatting te geraken. Neen! Wij twijfelen er geen oogenblik
aan, dat de schrijvers, die wij citeerden - en zoovele andere - volkomen te goeder
trouw zijn. Maar wij zien, dat zij, de één meer, de ánder minder, niet in staat zijn de
tegenpartij te waardeeren in hare opvatting en dit voelen wij als hun gebrek of liever
als een leemte in hunne beschouwing. Zij representeeren de publieke opinie in hunne
respectieve landen. De Duitschers zijn vast overtuigd, dat de oorlog hun opgedrongen
is en dat de vernietiging van het Duitsche militairisme, waarvan de tegenpartij de
wereld wil bevrijden, de vernietiging van het Duitsche Rijk, in 1871 gesticht, bedoelt.
De anderen meenen, dat zij aangevallen zijn en dat het voor hen om zijn of niet-zijn
in hun tegenwoordig bestaan gaat. Er schuilt in deze begripsverwarring een grootsche
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tragiek, die ook het einde van den strijd moet bemoeilijken. Zou er wezenlijk geen
ruimte op de wereld zijn voor alle Europeanen in hun wel grootsch begeeren?
Er is inmiddels een ander belangrijk punt van discussie te noemen. Wat was vóór
den oorlog het voornaamste conflictsterrein? Men passe op! Dit is niet hetzelfde als
het voornaamste gevechtsterrein in den oorlog! Men zal het er wel over eens zijn,
dat de strijd tusschen Duitschland en Engeland nú het belangrijkst is: geeft één van
deze twee het verloren, zijne bondgenooten zullen mede het zwaard moeten opsteken.
Maar vóór den oorlog lag het geval toch wat anders. De onthullingen van Paul
Rohrbach, die op goede informatiën schijnen te berusten, maken het aannemelijk,
dat een overeenkomst tusschen Engeland en Duitschland over de geschillen in Afrika
en in Azië vlak vóór den oorlog vrijwel getroffen was. Een zeer belangrijk twistgebied
zou daarmede opgeruimd zijn geworden. Daarna ware misschien ook een formule
voor den vlootbouw, waarover tot nu toe vruchteloos onderhandeld werd, gevonden!
De tweede vredesconferentie van Den Haag heeft bewezen, dat een overeenkomst
betreffende het buitrecht, die de zee stellig in oorlogstijd vrijer zou hebben gemaakt,
niet buiten de grenzen der mogelijkheid lag. Waren Engeland en Duitschland elkander
meer genaderd, de invloed der revancheidée in Frankrijk zou geringer geweest zijn
dan vóór den oorlog werkelijk het geval was: de kans op succes steeg of daalde met
de verslechtering of verbetering der Engelsch-Duitsche betrekkingen. Maar niemand
heeft vóór den oorlog een voor allen aannemelijke formule bedacht voor de oplossing
van het Balkan-probleem, waar de tegengestelde belangen van Oostenrijk-Hongarije
en Rusland, maar ook die van de Balkan-mogendheden zelf verzoend moesten worden.
Ook wij hebben zulk een tooverformule niet aan te bieden. Wij willen het belangrijke
probleem, dat men hier te lande geneigd is wat te veel weg te doezelen, niet eens in
zijn geheel behandelen. Ons doel is slechts één der zijden er van: de politiek van
Oostenrijk-Hongarije op den Balkan,

Onze Eeuw. Jaargang 16

396
aan de hand van een paar nieuwe belangrijke werken1) hierover, in hoofdtrekken
bespreken.
Geen staat heeft meer direct den invloed van de Duitsche eenheidswording ondergaan
dan de Monarchie, de landen, in de eerste helft der 19e eeuw vereenigd onder den
naam van het Oostenrijksche Keizerrijk. Zij nam toen een zeer machtige positie in
Europa in. Hare heerschers, uit het huis Habsburg, waren ook de voornaamste vorsten
in Duitschland en in Italië. De positie was het legaat van de huispolitiek der
Habsburgers; de Oostenrijksche landen hadden er eigenlijk niet veel mede te maken.
Van meet af werd zij na 1815 bedreigd door de alom zich voordoende nationale
beroeringen. De Habsburgers of liever hun staatsman Von Metternich meenden zich
door het starste conservatisme, de onbeweeglijkheid, te kunnen handhaven. Maar zij
waren niet alleen in Europa! De behoefte aan rust na de Napoleontische worsteling
bezorgde hun voor eenigen tijd de groote Europeesche mogendheden tot
bondgenooten, maar lang duurde dit niet. De een voor, de ander na, onttrok zich aan
het Europeesche concert; het laatst liet Rusland Oostenrijk in den steek - na den
Krimoorlog. Spoedig daarna begon de afbrokkeling van het Habsburgsche Rijk. De
Italianen dreven de Oostenrijkers uit hun land, waarvan deze slechts een zeer klein
gedeelte konden behouden. Kort daarna moest de Oostenrijksche keizer ook zijn
overheerschende positie in Duitschland opgeven. Het was in 1866, tegelijk met de
stichting van den Noord-Duitschen bond, den kiem van het Duitsche Keizerrijk. De
gedachte aan revanche op Pruisen bleef de Oostenrijksche politiek nog eenige jaren
bëinvloeden. Na Sédan eerst werd de gedachte, om de verloren positie in Duitschland
te herwinnen, voorgoed opgegeven.

1) E. von Wertheimer, Graf Julius Andrassy, Sein Leben und seine Zeit, 3 dln. (Stuttgart,
Deutsche Verlags-Anstalt, 1910-1913); Th. von Sosnosky, Die Balkanpolitik
Österreich-Ungarns seit 1866, 2 dln. (alsvoren, 1913). Beide schrijvers maakten van
archief-materiaal gebruik, de eerste o.a. van het rijke archief der familie Andrassy.
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Inmiddels had de crisis van 1866 op de inwendige verhoudingen in de Oostenrijksche
landen hare diepe sporen nagelaten. Het eeuwenlang bestaande probleem van de
onderlinge verhouding van Oostenrijk en Hongarije was er door tot oplossing gebracht.
De Ausgleich van 1867 maakte van het Oostenrijksche keizerrijk twee staten: naast
het keizerrijk kwam met volkomen gelijke rechten het koninkrijk Hongarije.
Gemeenschappelijk hielden de beide landen slechts de buitenlandsche zaken en de
verdedigingsmiddelen; beide deelen werden constitutioneele landen. De Habsburgers
waren nu keizer van Oostenrijk en koning van Hongarije. In hun eerste hoedanigheid
regeerden zij over de 17 landen, waaruit het keizerrijk eigenlijk bestond. Als koning
van Hongarije regeerden zij ook over de Kroatische landen, die aan de kroon van
den heiligen Stephanus ondergeschikt waren. Met deze regeling was niet alle leed
in de Monarchie opgeruimd. In dit land met zijn vele nationaliteiten dorsten de
meesten hiervan steeds naar meer onafhankelijkheid. Er blijven hier altijd problemen
op te lossen. Daar zijn de Hongaren met hun wenschen naar nog grootere
zelfstandigheid. Daar zijn de Tsjechen in Bohemen met hunne omvangrijke
verlangens. En dan de Zuid-Slaven en zooveel anderen.
Wij moeten bij de Zuid-Slaven in de Monarchie stilstaan. Het zijn de Slowenen
in Krain en ten deele ook in Istrië, Karinthië en Stiermarken, die echter voor de
Slavische resurrectie van den modernen tijd tot nu toe van weinig beteekenis waren;
aan alle kanten door Duitschers omringd, staan zij zeer sterk aan Duitschen invloed
bloot. Het zijn Serviërs, vóór 1878 alleen in Zuid-Hongarije, en Kroaten. Op de
laatsten komt het vooral aan. Zij behooren sedert het begin der twaalfde eeuw, toen
het drieëenig koninkrijk van Kroatië, Slavonië en Dalmatië zich op niet met zekerheid
bekende voorwaarden onder de kroon van den heiligen Stephanus stelde, tot
Hongarije. Met de Hongaren maakten zij de veelbewogen geschiedenis mede van
den strijd tegen de Turken om het behoud hunner onafhankelijkheid en later, toen
Hongarije
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aan Habsburg was gekomen, dien om een zoo groot mogelijke autonomie ten opzichte
van Oostenrijk. Maar zoodra het tot een wettelijke omschrijving van de betrek kingen
met Habsburg kwam, wist het machtigste deel in dezen bond de beste positie te
verwerven. Het bestuur van Kroatië, vertegen woordigd door ban en sabor (landdag),
was sedert 1779 in werkelijkheid aan Boeda-Pest ondergeschikt. De betrekkingen
der beide landen werden na vele wisselvalligheden in 1868, na den Ausgleich,
opnieuw geregeld. Dit vergelijk was een verdere uitwerking van het 18de-eeuwsche.
In de algemeene zaken van de Monarchie even goed als in de zaken, die Hongarije
alleen betroffen, werd Kroatië de facto van het laatste land geheel afhankelijk. Het
heette in de overeenkomst wel gelijkwaardig met Hongarije, maar het was dit volstrekt
niet. Het kreeg alleen voor zijn eigen binnenlandsche aangelegenheden een zekere
mate van autonomie. Maar de havenstad Fiume werd onder direct Hongaarsch bestuur
gesteld! Deze tegenover Kroatië zeer onbillijke bepaling biedt meteen den sleutel
tot de verklaring van het uitermate chauvinistisch optreden van Hongarije tegenover
dit land: het sluit Hongarije van de zee af. Ook na 1868 heeft Hongarije meermalen
getoond de Kroatische landen als aan zich ondergeschikt, te beschouwen. De
spoorwegverbindingen zelfs zijn zoo goed als uitsluitend op het onderhoud van de
betrekkingen met Boeda-Pest en niet van die met Weenen ingericht. Deze toestand
heeft in de laatste decenniën der 19de eeuw meer verzet bij de Kroaten gewekt. Ook
bij hen werd het nationaal streven al sterker. Het kwam dikwijls tot spannende
tooneelen in en buiten den sabor. Eenige wijziging van beteekenis wisten de
Kroatische leiders, die over het algemeen van weinig staatkundig talent blijk gaven,
terwijl zich onder hen allerlei verdeeldheden voordeden, niet te behalen. De ban, die
door Hongarije benoemd wordt, kon altijd de overhand behouden. Eerst in het begin
der 20ste eeuw kwam er wat meer politiek relief in de Kroatische leiding. Het politieke
program van Fiume in 1905, door de machtigste der Kroatische partijen opgesteld
en dat op
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zeer gematigde wijze de nationaal Kroatische wenschen omvat, beteekent naar de
uitdrukking van een Engelsch schrijver ‘de aanneming voor den eersten keer van
een onafhankelijke, opbouwende politiek’. Tegelijkertijd openbaarde zich een
toenadering tusschen de Kroaten en de Serviërs in de Monarchie. Men hoorde zelfs
van plannen, dat de Slaven als een derde staat naast Oostenrijk en Hongarije zouden
komen te staan. Het dualisme zou worden tot trialisme! Maar de verwezenlijking
was zeker nog ver af.
In één zaak konden Hongaren en Kroaten samenwerken: in de terugverwerving
van Dalmatië. Dit land was in de 15de eeuw door Venetië weggekaapt. Het was aan
de Republiek van San Marco blijven behooren tot den ondergang van deze. Na den
val van Napoleon, die aan het bestaan dezer Republiek een einde had gemaakt, kwam
het aan het huis Habsburg; maar het werd niet hereenigd met Kroatië en Slavonië:
het kwam bij Oostenrijk. De versnippering van de oude Kroatische landen is een der
eigenaardigste verschijnselen in het samengestelde complex der
Oostenrijksch-Hongaarsche monarchie. Het verschillend bestuur van Kroatië,
Slavonië, Fiume en Dalmatië illustreert het ten duidelijkste, hoe irrationneel hier de
verhouding der onder het huis Habsburg vereenigde landen is.
Hoe vaak is er al niet geprofeteerd, dat dit alles niet bijeen zou kúnnen blijven.
Maar wat is de waarde van zulke voorspellingen! Even vaak heeft men de geschiedenis
van het Fransche volk uitgeluid, dat immers ten onderging in politieke schandalen!
En wat toont het nu nog een kracht! Evengoed als Oostenrijk-Hongarije zelf, waar
zich tijdens den oorlog misschien enkele neigingen tot afval hebben voorgedaan,
zonder dat dit op den algemeenen loop van zaken toch maar eenigen blijvenden
invloed had. Met wat historisch inzicht mocht men daaraan eigenlijk ook niet
twijfelen. ‘Waarom maakt Hongarije zich dan niet geheel onafhankelijk?’, vroegen
wij, onder den indruk van de eenige jaren geleden zoo sterk schijnende
anti-Oostenrijksche beweging in Hongarije, aan een Hon-
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gaarsch hoogleeraar. ‘Omdat wij aan alle kanten door vijanden omringd zijn’, luidde
het antwoord zonder eenige aarzeling. De Hongaren, bedoelde hij, Mongolen van
oorsprong en in Europa het naast verwant aan de Turken, van wie zij door hunne
historische ontwikkeling zoo verschillend geworden zijn, zouden niet sterk genoeg
zijn, om alleen hunne zelfstandigheid te handhaven. Hetzelfde geldt eigenlijk van
de Kroaten. Ook zij toonden nooit werkelijke neiging, hoe hoog de twisten ook liepen,
om zich aan den scepter van het Habsburgsche huis te onttrekken. Juist van degenen,
met wie zij in oorsprong het nauwst verwant zijn: de Serviërs, scheidde hen een diepe
klove. Wij zijn hier op de grens van Westersche en Oostersche cultuur. Kroaten en
Serviërs, oorspronkelijk even nauw verwant als twee dicht bij elkander staande
Germaansche stammen, zijn door den godsdienst van elkander gescheiden.
Roomsch-Katholieke en Grieksch-Katholieke zendelingen hebben elkander hunne
bekeering betwist, totdat eindelijk de Kroaten zich voegden naar Rome, dat hen van
Venetië uit tot zich trok, terwijl de Serviërs van Constantinopel uit tot de Grieksche
kerk werden overgehaald. Dit historische feit is voor de geschiedenis van
Zuid-Oost-Europa tot op den huidigen dag toe van zeer groote beteekenis. En waar
tegenwoordig de geschiedenis van alle Europeesche landen in elkander grijpt, zoo
sterk als nooit te voren, zoodat men de geschiedenis van één land haast niet meer op
zich zelf kan behandelen, heeft ook heel Europa de nawerking hiervan te ondergaan.
Toch is het antwoord van onzen Hongaarschen hoogleeraar niet geheel volledig.
Ook het historisch gewordene houdt de Habsburgsche landen bijeen. Zij hebben
gemeenschappelijk een groote kultuurroeping vervuld: die van voormuur te zijn
tegen de uit het Oosten opdringende volken. Speelde reeds in de 9de eeuw de
Oostmark, de kern van het tegenwoordige keizerrijk Oostenrijk, deze rol tegen de
Avaren en andere Mongoolsche volkeren, die in Europa trachtten binnen te dringen,
na den val van het Oost-Romeinsche keizerrijk werd dit van veel grootere beteekenis.
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Nu moest het verder voortdringen der Turken worden tegengegaan. De strijd tegen
dezen van de 14de tot de 17de eeuw toe heeft het cement geleverd, waarmede de
Oostenrijksch-Hongaarsche staat is ineengemetseld. Toen het gevaar voor de Turken
wegviel, kwamen de Slaven, bepaaldelijk de Russen, voor hen in de plaats. Nu gold
het de te groote uitbreiding van dezen tegen te houden. Men mag er over van meening
verschillen, of dit voor Europa een even groot gevaar beteekent als indertijd de
uitbreiding der Turken zou zijn geweest. Maar een specifiek
Oostenrijksch-Hongaarsch belang is het zeer zeker, Rusland niet al te machtig te
laten worden, al was het maar alleen, omdat dan de Donau voor den afvoer van
Oostenrijksche producten afgesloten zou kunnen worden! Dit maakt een duurzame
overeenstemming tusschen Rusland en Oostenrijk over Zuid-Oost-Europa zoo uiterst
bezwaarlijk. Eenmaal - tijdens den Krimoorlog - heeft Oostenrijk een eminente
gelegenheid, om zich zelf aan den Beneden-Donau te vestigen, door het in bezit
nemen van de toenmalige Donauvorstendommen, het tegenwoordige koninkrijk
Roemenië, laten voorbijgaan. Oostenrijk hield zich toen tusschen de partijen in en
bereikte daarmede slechts, dat het ten slotte geheel alleen bleef staan.
Een staat als de Oostenrijksch-Hongaarsche is uit den aard der zaak tot het voeren
eener krachtige, buitenlandsche politiek weinig geschikt. Zij is als vanzelf meer op
het defensief dan op het aggressief aangewezen. Ernstige pogingen tot kolonisatie
in vreemde landen hebben de Oostenrijkers nooit gewaagd. Hunne grootste mannen,
die in de buitenlandsche politiek een rol van beteekenis trachtten te spelen, maakten
gewoonlijk een niet zeer gunstigen indruk door het verschil tusschen hun willen en
hun kunnen. Zoo Lisola, de bekende 17de-eeuwsche diplomaat, die de politiek van
een groot Europeesch verbond tegen Lodewijk XIV het eerst bepleitte, maar bij zijn
vorst den minsten steun vond, hoe zeer zijne politiek ook in Oostenrijk's belang was.
Zoo keizer Jozef II, wiens groteske plannen schipbreuk leden, niet het minst door
gebrek aan steun in zijn eigen
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landen. Alleen Metternich vormt hier een uitzondering: maar de positie, die Oostenrijk
onder zijn kanselierschap kreeg, was alleen mogelijk door de door ons reeds
aangeduide buitengewone omstandigheden. Merkwaardig zwak toonde zich het
Oostenrijksch buitenlandsch beleid tijdens den Krimoorlog.
Is hierin nu na 1870 iets veranderd, toen de Oostenrijksch-Hongaarsche landen,
om zoo te zeggen, meer zich zelf waren geworden? Er zijn twee zeer sprekende
gebeurtenissen, die wij om een antwoord kunnen vragen. Het zijn de occupatie en
de annexatie van Bosnië en de Herzegowina. De namen van Andrassy en Aehrenthal
zijn aan deze gebeurtenissen onafscheidelijk verbonden.
Het optreden van graaf Julius Andrassy als minister van buitenlandsche zaken
duidde de nieuwe richting in de Monarchie na 1870 zeer scherp aan. Een Hongaar
nam voor het eerst de teugels van het buitenlandsch bewind in handen. Het geval
was er te pikanter om, omdat het een eenmaal ter dood veroordeeld Hongaar was.
Andrassy had meegedaan aan den opstand van 1848 en het zelfstandige Hongarije,
dat toen gedurende korten tijd bestond, vertegenwoordigd te Constantinopel. Na het
mislukken van den opstand was hij gevlucht en bij verstek gevonnist. Een negenjarige
ballingschap volgde, die hij te Londen en grootendeels te Parijs doorbracht. Zijn
huwelijk met de gravin Katinka Kendeffy versterkte zijn wensch, om naar het
vaderland terug te keeren. Hij deed zelf stappen om begenadigd te worden en wist
dit zonder groote inspanning gedaan te krijgen, nadat hij een belofte van trouw aan
den Keizer had onderteekend. Zijn persoon, zijn maatschappelijke positie en de
omstandigheden openden hem na zijn terugkeer weldra een schitterende carrière.
Andrassy was een man van durf en van veel gezond verstand. Over de belangrijkste
aangelegenheden der Monarchie had hij een vaste overtuiging, maar zooals alle ware
staatslieden wist hij in de toepassing matiging te betrachten. Hij was zeer praktisch
aangelegd en in de politiek sterk realistisch. Op de vraag van een dame, wat hij in
de kunst zocht,
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antwoordde hij: ‘wat ik in de politiek veracht: het ideaal’. Hij was geniaal slordig.
Het gebeurde hem eens, dat hij een pas gesloten belangrijk verdrag, toen de keizer
hem hierom vroeg, niet terug kon vinden. Hij kon geestig zijn en vond in een moeilijk
oogenblik gemakkelijk het juiste woord. Toen hij den Engelschen gezant, Sir
Buchanan, wat lang had laten wachten, waarover deze zijn ontstemming met moeite
bedwong, redde hij de situatie met de woorden: ‘Verzeihung, aber Sie repräsentieren
die Königin; da hätte es sich nicht gebürt, Ihre Majestät im Hemde zu empfangen’.
Lichtelijk ijdel met neiging tot heerschzucht en hartstochtelijkheid, was hij toch in
den particulieren omgang een sympathiek mensch. Zijn liefde voor de kunst is zeer
bekend. Hij protegeerde Munkacsy en ging zeer vriendschappelijk met dezen om.
De een of andere graaf of baron verwonderde zich over zijn intimiteit met den
beeldhouwer, waarop Andrassy aankwam met de vraag: ‘Ich bitte dich, kennst du
den Rafaël?’ - ‘Selbstverständlich.’ - ‘Na siehst du und wer war zur Zeit Rafaëls
Minister des Aeuszeren?’
Vestiging van een zelfstandig Hongarije naast een zelfstandig Oostenrijk bleef
ook na Andrassy's terugkeer zijn groote wensch. ‘Ook Oostenrijk zal eenmaal moeten
inzien, dat zijn belang niet bestaat in de verovering van Hongarije, maar dat het met
hulp van Hongarije de stelling terug moet krijgen, die den gemeenschappelijken vorst
en het geheele Rijk in den Raad der Europeesche mogendheden toekomt.’ Zoo uitte
hij zich in 1861. De gebeurtenissen stelden hem spoedig in het gelijk. De stemming
in Oostenrijk werd voor een schikking in de zestiger jaren steeds gunstiger; keizerin
Elizabeth in het bizonder ijverde er voor. Aan het tot stand komen van den Ausgleich
nam Andrassy een groot aandeel. Hij werd daarna de eerste minister-president van
Hongarije. Als zoodanig oefende hij tevens invloed op de heele politiek der Monarchie
uit. Hij toonde zich een scherp tegenstander van de politiek der revanche op Pruisen,
toen vertegenwoordigd door den oud-Saksischen minister Beust; hij bestreed in 1870
krachtig
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de neiging tot aansluiting bij Frankrijk, die in de regeering leefde. Na Sédan had hij
gewonnen spel. Beust, die het zeer moeilijk van zich kon verkrijgen, zijn grootsche
positie te Weenen op te geven, handhaafde zich eerst na de nederlaag zijner politiek,
maar werd eindelijk gedwongen heen te gaan. Toen kwam keizer Frans Jozef tot
Andrassy.
Een geestig dagbladschrijver meende, dat nu - na het einde van de ‘Aera des
politischen Abenteurertums’ - ‘die Zigeuneraera der Puszta’ begon. Maar met de
ronddwalende eigenschappen van den Zigeuner had Andrassy in zijn buitenlandsche
opvattingen niets gemeen. Onmiddellijk na zijn ambtsaanvaarding omschreef hij in
duidelijke woorden de vredespolitiek, die Oostenrijk-Hongarije onder zijne leiding
zou voeren:
‘Die Vorteile, die ein noch so glücklicher Krieg uns verschaffen könnte,
würden nimmermehr diejenigen aufwiegen, welche die fortschreitende
Entfaltung einer Prosperität uns eintragen würde, deren Aufschwung selbst
durch eine Reihe innerer Krisen nicht einen Augenblick aufgehalten
würde.’ Niet de omvang van het gebied, maar de kracht der Monarchie te
vermeerderen door de ontwikkeling der rijke hulpkrachten, waarover zij
van natuur beschikt, moet ons streven zijn.
Andrassy's vredesmanifest paste voortreffelijk bij den aard der Monarchie. Deze
kon zich een vredespolitiek te gemakkelijker veroorlooven, omdat zij met geen enkele
mogendheid conflicten van actueelen aard had. Alleen van Rusland kwam, naar
Andrassy meende, het gevaar - om den Balkan. In dit opzicht bleef de
Oostenrijksch-Hongaarsche politiek dezelfde als vroeger, maar nu veel meer
geaccentueerd, omdat de belangen van de Monarchie in den Balkan na het verlies
van hare politieke positie in het Westen te grooter waren geworden. Het spreekt van
zelf, dat Andrassy ook als Hongaar deze bedreiging in sterkere mate moest voelen,
maar men kan toch in geenen deele zeggen, dat hij met deze opvatting een speciaal
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Hongaarsch belang diende. Aggressief werd zijne politiek tegenover Rusland volstrekt
niet. Hij bepaalde er zich toe den Russischen invloed tegen te werken aan de hoven
van Servië en van het nieuwe, pas gevestigde vorstendom van Roemenië; evenzoo
te Constantinopel. Handhaving van den bestaanden toestand op den Balkan werd
daarbij zijn hoofddoel, waarmede hij eigenlijk niet anders aanvaardde dan de hier
sedert den Krimoorlog door de meeste Europeesche mogendheden gewaarmerkte
politiek. Men kan in het licht der ontwikkeling sedert dien gemakkelijk zeggen, dat
die politiek hoogst onvruchtbaar was. De nationale ontwikkeling op den Balkan liet
zich immers toch niet stuiten! Maar zij, die Andrassy er om hebben hard gevallen,
zijn in gebreke gebleven een gedragslijn aan te wijzen, die beter bij de belangen der
Monarchie zou hebben gepast.
Voorloopig deed de Balkan-duivel niet veel kwaad. In de eerste jaren na 1870
brachten de algemeene Europeesche verhoudingen zelfs Oostenrijk en Rusland tot
elkander. Deze werden beheerscht door de verstandhouding tusschen Rusland en
Duitschland, wier keizers elkander zeer vriendschappelijk gezind waren eenerzijds,
en anderzijds door de ook na den vrede van Frankfurt voortdurende spanning tusschen
Duitschland en Frankrijk. Voor Oostenrijk-Hongarije was de keuze niet zeer moeilijk,
nu het de gedachte aan revanche voorgoed had opgegeven. Reeds onder Beust was
de toenadering tot Duitschland begonnen en Andrassy, meer dan halverwege door
Bismarck tegemoet gekomen, zette haar met ijver voort. Wat hen in elkander aantrok,
was vrees voor Rusland, die ook in Duitschland, bepaaldelijk bij Bismarck, haar
invloed deed gelden. Bismarck heeft toen reeds gevoeld, wat door de ontwikkeling
der gebeurtenissen in sterke mate bevestigd is geworden, dat Duitschland in centraal
Europa een bondgenoot zeer goed kon gebruiken. Het gevaar voor een
Russisch-Fransch verbond stond den grooten, vooruitzienden staatsman daarbij voor
oogen. De toenadering verhinderde inmiddels niet, dat de vriendschap met Rusland
voorloopig behouden bleef. Ja, zelfs, toen in 1872 een samenkomst
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van keizer Wilhelm en keizer Frans Jozef te Berlijn zou plaats vinden, meldde ook
Alexander II zich voor een invitatie aan. Zoo kwam het tot de drie-keizerssamenkomst.
Hare beteekenis ligt meer in het bijeenzijn van de hoofden van drie machtige rijken
met hunne voornaamste ministers dan in de gemaakte afspraken, men mocht dan in
het algemeen vaststellen, dat de handhaving van het bestaande, zoowel in politiek
als in ander opzicht, van het meeste belang voor deze rijken was. De oorzaken, die
tot conflicten konden leiden, werden volstrekt niet weggenomen; men deed hiertoe
ook geen ernstige pogingen. In de volgende jaren bleef de verhouding goed, bleef
Europa onder de betoovering van den drie-keizersbond. In het bizonder tusschen
Weenen en St. Petersburg boterde het, want Andrassy was coulanter dan Bismarck
in den omgang; de Russische kanselier Gorçakow en hij harmonieerden beter met
elkander dan de eerste en Bismarck, tusschen wie zich altijd een zekere naijver
openbaarde.
Rust heerschte in het begin der zeventig jaren in Europa. ‘Waarheen ik zie, is diepe
vrede en sedert lang lag het veld van de binnen- en buitenlandsche politiek niet zoo
braak als op dit oogenblik’, schreef een Oostenrijksch diplomaat in Juli 1875 uit
Berlijn. Hij wist toen nog niet, dat juist een opstand in de Herzegowina was
uitgebroken, die weldra gevolgd werd door een opstand in Bosnië, waarop de heele
Balkan in lichte laaie raakte. Voor Oostenrijk-Hongarije was de opstand in Bosnië
en de Herzegowina van dubbele beteekenis. De toestand in deze beide landen, waar
het reeds lang gistte, had de aandacht der Oostenrijksch-Hongaarsche regeering ook
reeds lang in beslag genomen. In 1856 had de bekende generaal Radetzky er in een
memorie op gewezen, dat annexatie er van voor de Monarchie noodzakelijk was.
Immers sloten zij Dalmatië, het ver vooruitspringende kustland, van de overige deelen
der Monarchie af. Afdoende verdediging van Dalmatië en geregelde ontwikkeling
van dit land zouden alleen mogelijk zijn, wanneer ook het achterland aan Oostenrijk
behoorde. De memorie had wel indruk ge-
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maakt, vooral in militaire kringen en ook op keizer Frans Jozef. Natuurlijk, dat er
uit deze kringen nu een beweging voortkwam, om zich de schoone gelegenheid van
den opstand niet te laten ontgaan. Maar Andrassy heeft zich hiertegen onmiddellijk
met klem verzet. Hij trachtte ook nu de eenmaal aangenomen politiek getrouw te
blijven. Zeer duidelijk stond hem zijn doel voor oogen: trachten de heerschappij der
Turken in de beide gewesten te handhaven door de Turksche regeering tot het
aanbrengen van de noodige hervormingen aan te sporen; mocht de Porte echter hare
positie niet kunnen handhaven, alleen dan wilde hij zich in hare plaats stellen. Wij
meenen, dat in deze politiek de algemeene belangen der Monarchie, het best tot uiting
kwamen. Voor Hongarije was de verwerving van Bosnië en de Herzegowina geen
aangenaam vooruitzicht. Het aantal Zuid-Slaven in de Monarchie zou er meer door
toenemen dan, bepaaldelijk van Hongaarsch standpunt beschouwd, wenschelijk was.
Ook voor de Monarchie in haar geheel trouwens had een eventueele inlijving groote
bezwaren. De verhouding tot Servië en Montenegro, waarmede in de 19de eeuw
gemeenlijk goede betrekkingen waren onderhouden, liep het grootste gevaar. De
beide gewesten zelf met hun gemengde bevolking van Grieksch- en
Roomsch-Katholieken en Mohammedanen zouden zeer moeilijk te regeeren zijn.
De Serviërs, kon men ook wel vooruit berekenen, zouden altijd verlangen, met hunne
stamgenooten vereenigd te worden. Maar men kon het evenmin wenschelijk achten,
dat zich aan de Zuidgrens van de Monarchie een groot-Servisch rijk vestigde, waarop
groote kans bestond, indien Bosnië en de Herzegowina geheel vrij werden. De
Russische regeering ijverde er voor den beiden gewesten autonomie te verleenen,
maar juist de bemoeiïngen van Rusland met de opstandelingen maakten voor Andrassy
deze oplossing te meer onaannemelijk.
Van humanitair standpunt gezien, is de Oostenrijksch-Hongaarsche politiek ten
opzichte van de Serviërs, zooals Andrassy deze ontwikkelde, gemakkelijk te
veroordeelen. Een groote staat, die de totstandkoming van een
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nationaal Servisch rijk in den Noord-Westhoek van den Balkan niet wil dulden foei, hoe leelijk! Maar de buitenlandsche politiek van geen enkele groote mogendheid
wordt door gevoelsoverwegingen geleid. En het land, dat soms eenige neiging hiertoe
heeft getoond, zooals het Frankrijk van Napoleon III, is dit slecht bekomen. Niet
naar wat men wel zou wenschen, maar naar het reëele belang der staten moet het
buitenlandsche beleid van elk land beoordeeld worden. En dit geldt waarlijk niet
alleen voor onzen tijd! Nu bedenke men eens, wat het voor Oostenrijk-Hongarije
wilde zeggen een groot-Servië op zijn zuidgrens te zien ontstaan. Niet zoo zeer de
aantrekkingskracht, die een dergelijke staat op de Zuid-Slaven in de Monarchie zelf
zou uitoefenen, leverde een groot gevaar op, want Serviërs en Kroaten stonden immers
in cultuur verre van elkander. Het groote gevaar dreigde hiervandaan, dat een
groot-Servië, waarbij Montenegro zich zeer waarschijnlijk zou aansluiten en dat zich
dan ook stellig tot de Adriatische Zee zou uitbreiden, Oostenrijk-Hongarije als de
keel zou kunnen dichtknijpen. De Monarchie, reeds aan alle kanten door groote
mogendheden omringd, zou dan in een ongunstiger politieken en economischen
toestand geraken dan welke staat, waarmede zij zich op één lijn stelde, ook.
Uit het Bosnisch-Herzegowinische probleem een uitweg te vinden, die allen
bevredigde, mocht haast even moeilijk heeten als het oplossen van de quadratuur
van den cirkel. Voor de Oostenrijksch-Hongaarsche Monarchie kan men van twee
kwaden de door Andrassy voorgestelde oplossing alleen als de minst slechte
beschouwen.
Wij zullen ons niet lang ophouden bij Andrassy's ernstige pogingen, om de zaak
met het aanbrengen van de noodige hervormingen door de Porte uit den weg te
ruimen. Dergelijke pogingen zijn door de Europeesche mogendheden van den
Griekschen vrijheidsoorlog af zoo vaak gedaan. Zij waren van nature tot
onvruchtbaarheid gedoemd. Het ging hier niet om de verbetering van de positie der
Christenen, die met de hervormingen zelf ge-
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woonlijk weinig op hadden: het ging om de vrijheid van dezen. Onvruchtbaar moest
dit optreden der mogendheden blijven, zoolang zij nalieten de Porte met geweld tot
hervormingen te dwingen. Hiertoe kwamen zij niet, evenmin als zij het ooit over
zich konden verkrijgen, de Christelijke bevolking zelf te noodzaken, zich onder het
Turksche bestuur te schikken. Zij durfden niet de uiterste consequentie van hunne
behoudspolitiek aan.
De hervormingsmemoranda van Weenen en Berlijn van 1875 en 1876, op initiatief
van Oostenrijk-Hongarije opgesteld en door de drie keizerrijken aan Turkije
aangeboden, hadden op de Porte niet de minste uitwerking. Op den Balkan liepen
de zaken van kwaad tot erger. In Rusland deed de Panslavistische beweging al haar
best de regeering tot gewelddadig ingrijpen te brengen. De laatste, in herinnering
aan de ongelukkige situatie van den Krimoorlog, ging zeer voorzichtig te werk, al
was zij in beginsel van tusschenkomst niet afkeerig. Voor Andrassy bestond er alle
aanleiding de eventualiteit, dat de hervormingspogingen niet zouden slagen, onder
de oogen te zien. Gesteund door Bismarck, deed hij zijn best hierover met Rusland
tot een gedachtenwisseling te komen. De samenkomst van Reichstadt, die, naar het
schijnt, op Duitsch initiatief heeft plaats gehad, bood hiertoe de gewenschte
gelegenheid. Het was in Juli 1876, dat de Russische en Oostenrijksche keizers met
Gorçakow en Andrassy elkander hier ontmoetten.
Vooraf ging een voor de persoonlijkheid van Andrassy typeerend onderhoud met
Gorçakow in een spoorwegcoupé. Vertellen wij de episode in de bewoordingen van
Wertheimer:
‘Nauwelijks was de trein in beweging, of Gorçakow greep naar een
tasch, waaruit hij tot niet geringen schrik van Andrassy een memorie
haalde, die hij hem wilde voorlezen. Plotseling, hij wist later zelf niet, hoe
hij er toe gekomen was, legde de graaf vóór het begin der lectuur zijn hand
op het manuscript en zei: ‘Pardon, mein Fürst, ehe
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Sie sich die Mühe geben, zu lesen, lassen Sie mich einige Fragen stellen,
welche die Angelegenheit vielleicht kürzer erledigen. Wollen Sie
Constantinopel?’ En bij die vraag keek hij den Russischen kanselier scherp
in de oogen. Gorçakow, geheel verbluft door deze rauwelijks opgeworpen
vraag, waarop hij niet voorbereid was, antwoordde: ‘Aber nein’. En hierop
Andrassy snel: ‘Gottlob, denn sonst hätten wir einen Krieg gehabt.’
Deze bespreking zuiverde de lucht. De voorlezing van Gorçakow's memorie kon
nu achterwege blijven. De besprekingen van Reichstadt zelf zijn vastgelegd in een
door Andrassy opgesteld résumé. Gelukte het niet den status quo te handhaven, dan
zouden, zoo luidde de afspraak in hoofdzaak, Servië, Montenegro, beide eenigszins
vergroot, Bulgarije, Roemelië en Albanië geheel onafhankelijke staten worden;
Griekenland werd met Thessalië en Kreta bedacht; Rusland zou Bessarabië
terugkrijgen, dat het in den Krimoorlog verloren had; het grootste deel van Bosnië
en de Herzegowina kwamen aan Oostenrijk-Hongarije; Constantinopel met zijn
achterland zou een vrije stad worden. Een verdeeling dus van het Turksche gebied
werd hier in beginsel vastgesteld. Onder den indruk van de gebeurtenissen in Turkije,
waar zich een sterke antihervormingsbeweging deed gelden, gingen de beide
regeeringen in het begin van 1877 nog een stap verder. Zij sloten nu een bepaalde
overeenkomst, waarbij het résumé van Reichstadt tot grondslag diende. Er werd
hierin uitdrukkelijk vastgesteld, dat de oprichting van een groot-Slavisch rijk op den
Balkan niet zou plaats vinden. Oostenrijk verklaarde niet te reflecteeren op het bezit
van het sandsjak van Nowi-Bazar, dat tusschen Servië en Montenegro in lag.
Deze overeenkomst hield een zeer beslist succes voor de politiek van Andrassy
in. Er zou een Balkan komen met kleine staten en Oostenrijk-Hongarije zou tegenover
deze een sterke positie innemen. Men meende later, dat
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Rusland en Oostenrijk-Hongarije den Balkan onderling in twee invloedssferen
verdeeld hadden, gescheiden door den Timok en den Vardar. Het is alleszins
begrijpelijk, dat een dergelijke meening post vatte, maar in de onderhandelingen en
in het verdrag zelf vindt men er niets van. Alleen blijkt het, dat Andrassy er op
gewezen heeft, dat het noodig zou zijn, vrijheid van handel voor de Monarchie naar
het Zuiden toe te waarborgen, indien het sandsjak tusschen Servië en Montenegro
verdeeld werd. Bij de beoordeeling der overeenkomst vergete men nooit - om dit
nog eens uitdrukkelijk te zeggen -, dat Andrassy haar slechts uit noodzaak aanvaardde,
omdat zijn liefste politiek, die van de hervormingen, niet slaagde. Hij weigerde dan
ook er voor te vechten; hoogstens beloofde hij aan Rusland welwillende neutraliteit,
indien dit land het oorlogspad op ging.
Inderdaad deed Rusland dit. De houding van Turkije gaf er volop aanleiding toe.
Geen enkele mogendheid bekommerde zich dan ook om de integriteitsbelofte van
1856. Zelfs Engeland, al zag Beaconsfield de Russische legioenen met groote zorg
zuidwaarts trekken, keek toe. Rusland won na een jaar hard vechtens. Het verwierf
bij de vredespreliminairen van Adrianopel, gevolgd door den vrede van San Stefano,
zeer belangrijke resultaten. Er kwam een groot Bulgaarsch rijk, Bosnië werd
autonoom, de Herzegowina werd grootendeels aan Montenegro toebedeeld. De
opnoeming van deze bepalingen alleen volstaat om aan te toonen, dat de overeenkomst
met Oostenrijk-Hongarije van 1877 den Russischen staatslieden onderwijl door het
hoofd was gegaan. Succes maakt zoo dikwijls overmoedig.
De toestand, die nu op den Balkan dreigde te ontstaan, was voor
Oostenrijk-Hongarije niet aannemelijk. Juist de gevaren, die Andrassy door de
overeenkomst had willen bezweren, deden zich zoo scherp mogelijk voor. De minister
verklaarde dan ook onmiddellijk, dat Oostenrijk-Hongarije, zoo noodig, ten oorlog
zou gaan, indien het vredesverdrag niet veranderd werd. Hij trachtte dit doel eerst
langs vredelievenden weg te bereiken, en richtte daartoe een rond-
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schrijven aan de mogendheden, waarin hij verklaarde, dat zijn land zich het recht
had voorbehouden, op de regeling der Balkanzaken na den vrede invloed uit te
oefenen, wat aan Rusland bekend geweest en door dit land gebillijkt was. Hij stelde
daarom een conferentie der mogendheden voor, om de noodzakelijke veranderingen
in de vredesbepalingen aan te brengen. Andrassy vond voor dezen stap veel steun,
in het bizonder bij Engeland, dat ook voor de toeneming der Russische macht op den
Balkan bevreesd was. Rusland durfde den strijd tegen de Europeesche coalitie niet
aan. Het liet zich vinden voor onderhandelingen, die ten slotte hare bekroning vonden
in een op voorstel van Bismarck te Berlijn gehouden congres. Hier werd onder meer
het groot Bulgaarsche rijk, waartoe zelfs Macedonië behoord zou hebben, sterk
besnoeid. Er kwamen verscheidene kleine staten op den Balkan en de Porte zelf hield
een niet onbelangrijk gedeelte. Oostenrijk-Hongarije kreeg het recht Bosnië en de
Herzegowina te occupeeren en militaire bezettingen in het sandsjak te leggen. Het
officieele voorstel hiertoe ging van Engeland uit, waarmede de
Oostenrijksch-Hongaarsche regeering reeds vóór het congres een overeenkomst tot
dit doel had getroffen. Het is duidelijk, dat Andrassy's politiek hier de overhand kreeg
op die, welke Rusland tengevolge van den oorlog had trachten te verwezenlijken.
Men zal echter ook opmerken, dat er tusschen de overeenkomst van 1877 en de nu
getroffen regeling één zeer groot onderscheid was. Inplaats van tot annexatie, zooals
oorspronkelijk de bedoeling geweest was, ging men tot occupatie over. Andrassy
zelf had deze uitdrukking gewenscht, naar hij zeide, om de Porte te ontzien. Zelfs
gaf hij, toen de Turksche gevolmachtigden ook tegen de occupatie sterk in verzet
kwamen, dezen ondershands een uitdrukkelijke verklaring, dat de occupatie slechts
als een voorloopige te beschouwen was. De oplossing, die op deze wijze tot stand
kwam, was veel minder gelukkig dan die van de annexatie zou geweest zijn. Zij liet
ruimte open voor zekere verwachtingen, die een ieder kon berekenen, dat nooit in
vervulling zouden kunnen gaan. Andrassy zelf
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heeft het kort na het congres in een ministerraad gezegd, dat, wanneer
Oostenrijk-Hongarije den toestand in het te occupeeren gebied verbeterde, van het
einde der occupatie alleen sprake zou kunnen zijn, wanneer de Porte waarborgen
gaf, dat zij den toestand in Bosnië en de Herzegowina na hunne eventueele teruggave
niet zou bederven - d.w.z. nooit, voegde hij zelf hieraan toe. Maar ook in de
afzonderlijke conventie, die Oostenrijk-Hongarije en Turkije in April 1879 tot regeling
van de occupatie sloten, werd de souvereiniteit van den sultan uitdrukkelijk erkend.
Andrassy's politiek in deze is dubbelzinnig en zwak geweest. Zij opende voor de
toekomst groote moeilijkheden, die een krachtig doortasten had kunnen voorkomen.
Hij schijnt voornamelijk gehandeld te hebben onder den invloed van de publieke
opinie. In de eigen landen, voornamelijk in Hongarije, uitte zich deze zeer scherp
tegen de inbezitneming der beide gewesten. Het is mogelijk, dat de herinnering aan
zijn opstandelingentijd, toen hij bescherming van de Porte had genoten, hem in den
weg heeft gestaan, om nu krachtig genoeg tegen deze op te treden. Dezelfde zwakheid
deed zich gelden bij de voorbereiding en de uitvoering van de militaire maatregelen,
die voor de op sterken gewapenden tegenstand stuitende occupatie noodig waren.
Men blijft belast met den indruk, dat de minister hier te veel allerlei uiteenloopende
meeningen heeft willen sussen.
Hoe dan ook, de beide gewesten werden bezet en gesteld onder de regeering van
Oostenrijk en Hongarije samen. Dit nieuwe Zuid-Slavische gebied werd dus beheerd
al weêr op andere wijze dan het oude, dat reeds zoo versplinterd was. Inmiddels was
de eerste belangrijke phase van de Oostenrijksch-Hongaarsche Balkanpolitiek na
1870 ten einde.
Andrassy heeft dit als minister niet lang overleefd. Zijne positie was door het bij
de occupatie voorgevallene sterk geschokt. Zijn verzoek om ontslag in 1879, vóórdat
hij gedwongen werd heen te gaan, was een bewijs van zelfbeheersching. Daarvóór
had hij zijn land nog een grooten dienst bewezen. De vriendschappelijke verhouding
tot Duitschland, onder zijn
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ministerie zoo sterk gegroeid, werd in 1879 bekroond door het tweevoudig verbond,
dat, defensief van aard, toch bepaaldelijk gericht was tegen Rusland. Werd één der
beide partijen door dit land aangevallen, zoo luidde de voornaamste bepaling, de
andere zou haar met zijn heele macht te hulp komen. De positie van
Oostenrijk-Hongarije werd hierdoor zeer geschraagd. Bismarck's wensch, om een
zelfde bepaling als ten opzichte van Rusland ook ten opzichte van Frankrijk op te
nemen, was door Andrassy volstandig geweigerd: hij mocht er zich op beroemen,
Bismarck tot het opgeven van dezen wensch gedwongen te hebben. De alliantie zelf
was de logische uitdrukking van de politieke ontwikkeling na 1870, die door den
Russisch-Turkschen oorlog zoo scherp geaccentueerd was geworden.
De Oostenrijksch-Hongaarsche Balkanpolitiek na 1878 is in het wezen der zaak
niet gewijzigd. Wij kennen haar niet in bizonderheden, maar wat wij er van weten,
rechtvaardigt de conclusie, dat zij zich ten doel bleef stellen: handhaving van den
toestand op den Balkan, zooals deze nu geworden was; tegengaan van de vestiging
van één grooten staat of van een te groote macht van Rusland. Het viel voorloopig
niet bizonder moeilijk. Rusland, in de tachtiger en negentiger jaren der 19de eeuw
zich meer met Aziatische dan met Europeesche zaken bemoeiend, leverde toen weinig
gevaar op.
Duidelijk komt de Oostenrijksch-Hongaarsche Balkanpolitiek uit dien tijd te
voorschijn bij de onderhandelingen over de toetreding van Italië tot het
Duitsch-Oostenrijksche verbond in 1882. Crispi vertelt hieromtrent in zijne Mémoires,
dat Oostenrijk uitdrukkelijk verklaarde, afgezien van Bosnië en Herzegowina en
zekere veranderingen in de staatsrechtelijke betrekkingen ten opzichte van de
souvereiniteit dezer beide gewesten, den status quo in het Oosten zoo nauwkeurig
mogelijk te willen handhaven; het dacht er volstrekt niet over zijne politieke macht
òf in de richting van Saloniki òf in die van Albanië uit te breiden. Toen in 1887 op
den wensch van Italië in het toen voor de eerste maal hernieuwde Drievoudig Verbond
een be-
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paling omtrent de Balkanpolitiek werd opgenomen, werd deze Oostenrijksche
verklaring nader bevestigd. Alleen in geval van noodzaak, stond in het later zoo
berucht geworden artikel zeven1), zouden Oostenrijk-Hongarije en Italië den status
quo door een voorloopige of definitieve bezetting hunnerzijds veranderen en dit niet
dan na een onderlinge overeenkomst dienaangaande.
Schijnbaar slechts is deze politiek in tegenspraak met den inhoud der beide
verdragen van Oostenrijk-Hongarije en Servië van 1881 en 1889. Het laatste land
beloofde hierbij de Servische agitatie in Bosnië te zullen tegengaan op voorwaarde,
dat Oostenrijk Servië zou ondersteunen bij een uitbreiding naar het Zuiden in de
richting van de vallei van den Vardar. Van den inhoud dezer verdragen is niet alles
bekend evenmin als van de wijze, waarop zij tot stand zijn gekomen. Er blijkt echter
onmiskenbaar uit, dat de occupatie de verhouding der beide nabuurlanden niet van
meet af geheel bedorven had. Het mocht daarbij verstandige politiek heeten, Servië
eenige afleiding te bezorgen door een uitbreiding in zuidelijke richting. Deze
Oostenrijksch-Servische vriendschap is hoogst waarschijnlijk te verklaren uit de zeer
nauwe banden, die het nieuwe vorstendom Bulgarije in de eerste jaren aan Rusland
bonden. Bulgarije en Servië golden toen reeds als mededingers op den Balkan: beide
keken met begeerige oogen naar Macedonië. In 1885 reeds, nadat de Bulgaarsche
vorst Alexander zich door een staatsgreep van Oost-Roemelië had meester gemaakt,
vlogen ze elkander in de haren. Servië kreeg duchtig klop en werd toen gered door....
Oostenrijk-Hongarije, dat verklaarde geen verderen opmarsch van de Bulgaren in
Servië te zullen dulden. Eerst nadat Bulgarije zich aan Rusland's voogdij was
begonnen te onttrekken, kwam er langzamerhand een Russisch-Servische toenadering.
Het onvervuld blijven van de toezeggingen in de verdragen van 1881 en 1889 heeft
hiertoe hoogst waarschijnlijk ook wel het een en ander bijgedragen.

1) Openbaar gemaakt in het Oostenrijksche Roodboek betreffende de onderhandelingen met
Italië in 1914-1915.
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Waarom Oostenrijk-Hongarije deze belofte niet vervuld heeft, is niet moeilijk te
gissen. Het zou daartoe hebben moeten breken met zijne politiek tot handhaving van
den status quo en hiertoe heeft het ten slotte niet den moed gehad. In alle grootere
kwesties, die zich op den Balkan voordeden, over Macedonië, over Kreta, hield het
in laatste instantie de Porte altijd de hand boven het hoofd. Zoo noodig greep het
naar het middel van de hervormingen, waarmede men altijd weer tevergeefs ook
deze kwesties trachtte te heelen. Wij gaan ook nu hierop niet in en herinneren alleen
aan het programma van Murzsteg van 1903, waar Oostenrijk-Hongarije en Rusland
samen, in broederlijke eendracht, een hervormingsprogram opstelden voor Macedonië,
zooals ze het in 1876 hadden gedaan voor Bosnië en de Herzegowina. ‘Al het
kwikzilver van de wereld is niet voldoende, om de Porte te genezen van de schurft,
waaraan ze lijdt’, riep een Turksch staatsman naar aanleiding van deze nieuwe
hervormingspogingen uit.
Lang, sleepend was de ontwikkeling van de Balkanzaken tusschen 1878 en 1908.
In dit laatste jaar gebeurden er groote dingen. Men moet, om zich de beteekenis
hiervan goed voor te stellen, zich eerst indenken in de algemeen Europeesche
verhoudingen van dat oogenblik. Men bevond zich midden in die ontwikkeling, in
die gisting, veroorzaakt door de tegenelkanderbotsing van het zich uitbreidende
Duitschland en de bestaande machten, waarover wij reeds gesproken hebben. Er was
dientengevolge een duidelijk uitgesproken Fransch-Russisch-Engelsche toenadering,
waartegenover Oostenrijk en Duitschland te nauwer aan elkander vasthielden. Italië,
officieel nog bij de laatste groep van mogendheden behoorend, veroorloofde zich
ook extra-walsen met de deelnemers der eerste groep. Het spande nu ook weer meer
op den Balkan. Rusland, door Japan zwaar geslagen, trok zich na 1906 uit Oost-Azië
terug en deed zich meer naar het Zuiden gelden. Het stelde zich in den Balkan behalve
met Montenegro, van ouds een trouwen bondgenoot, in nauwe verbinding met
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Servië, dat onder de dynastie der Karageorges, in 1903 opnieuw aan de regeering
gekomen, zich gaarne tot de Russische toenadering leende. Nu werd de
Servisch-Oostenrijksche verhouding uitermate slecht. Servië wierp begeerige oogen
op de geoccupeerde gewesten. Het ideaal van een groot-Servisch rijk scheen nog
niet geheel verloren te zijn. Voor Oostenrijk werd nu de Zuid-Slavenkwestie een
zeer actueel probleem, te meer omdat het ook juist in Kroatië zelf meer dan vroeger
begon te spannen.
In deze atmosfeer moet men zich begeven, om de politiek van den vrijheer, later
graaf Van Aehrenthal, die sedert October 1906 minister van buitenlandsche zaken
in Oostenrijk-Hongarije was, te begrijpen. Aehrenthal is na Andrassy de eerste
minister van buitenlandsche zaken van bizondere beteekenis in de Monarchie. Hij
was een man van ondernemingsgeest en durf. ‘Der Egoismus ist der Triebfeder jeder
gesunden Politik’, hoorden wij eens als een van hem afkomstige uiting. Een man
van sterk realistische opvattingen dus in de politiek, bovendien slim, op het sluwe
af. Diplomaat van beroep - hij bekleedde o.a. den belangrijken gezantspost te St.
Petersburg - kende hij de Europeesche verhoudingen door en door. Hij heeft het als
een behoefte gevoeld, zijn land meer naar voren te brengen. Gezag en stabiliteit, zegt
een Engelsch schrijver, de door ons reeds meer geciteerde Times-correspondent te
Parijs, zijn de beide dingen, die de publieke opinie in beschaafde staten gedurende
de laatste dertig jaar bij alle gebeurtenissen gevraagd heeft; en van die beide was
gezag het noodigst en het nuttigst. Oostenrijk-Hongarije kwam in dit laatste zeer
achteraan. Het had van zijne positie op den Balkan na 1878 eigenlijk geen gebruik
gemaakt en in de schatting van Europa telde het dan ook niet veel mee. Het is, alsof
Aehrenthal dit heeft willen goed maken. Niet dat hij te voorschijn trad met een
gevaarlijke aggressieve politiek, die een grootsche politieke uitbreiding op den Balkan
beoogde: het was er verre van. Hij deed alleen dat, wat in en na 1878 verzuimd was.
De vrij algemeene goedkeuring, die de hoofdzaak zijner politiek in de Monar-
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chie zelf ten deel gevallen is, bewijst, dat hij hier de publieke opinie op zijne zijde
had.
In Januari 1908 kondigde hij het voornemen aan, dat Oostenrijk-Hongarije een
spoorweg zou aanleggen door het sandsjak, die, aansluitende bij de lijn van Sarajewo
naar Uvac, zou gaan tot Mitroviza, van waar reeds een Turksche lijn naar Saloniki
bestond. Op deze wijze zou de Monarchie een eigen verbinding met Saloniki krijgen
buiten de reeds bestaande door Servië om, - de vervulling van een verlangen, dat in
de toenmalige verhoudingen zeer verklaarbaar was. Er was op dit plan niets aan te
merken, want bij het verdrag van Berlijn had Oostenrijk-Hongarije het recht gekregen,
om in het sandsjak spoorwegen aan te leggen. Toch stuitte het voornemen op vrij
levendig verzet in de landen, die niet aan de zijde van het drievoudig verbond stonden.
Zóó zwaar was de atmosfeer geladen. Elke stap van één der partijen, waarin Europa
verdeeld lag, bracht de andere partij in opwinding. Hier had men nu de imperialistische
Oostenrijksch-Hongaarsche politiek! Kwam de spoorweg tot stand, men zou spoedig
de Oostenrijksch-Hongaarsche macht zich tot Saloniki zien uitbreiden! Rusland
kwam met een voorstel, om ook een spoorweg aan te leggen, die, het
Balkanschiereiland van Oost naar West doorsnijdend, zijn eindpunt zou vinden in
Antivari of Medua aan de Adriatische Zee. Twee concurreerende plannen van de
beide partijen! Aehrenthal had een voorsprong. Hij wist van den Sultan spoedig
toestemming tot zijn plan te verkrijgen. De voorbereidende werkzaamheden namen
reeds in Mei een aanvang.
Toch is het plan niet tot uitvoering gekomen. De aanleg zelf, zooals die ontworpen
was, stuitte op technische moeilijkheden. Maar de voornaamste belemmering, die
tusschenbeiden kwam, was de Turksche revolutie van Juli 1908. De omzetting van
de geweldheerschappij van Abdoel Hamid, ten gevolge van het optreden der Jong
Turken, in een constitutioneel bewind, de grootsche plannen der nieuwe heerschers
in Turkije, de algemeene verbroedering, waartoe hun optreden op den Balkan
aanleiding scheen te zullen
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geven, opende hier geheel nieuwe prospecten. Het werd luide verkondigd - en het
vond vrij algemeen geloof -, dat het Balkanprobleem nu zijne oplossing zon vinden
in liefde en eendracht.
Deze gebeurtenis heeft Aehrenthal tot een nieuwe daad gebracht, van geheel
anderen aard wel is waar, maar toch ook met de vorige hierin overeenstemmend, dat
er een ‘versuimd Brasil’ mede ingehaald werd. In October 1908 verklaarde keizer
Frans Jozef, dat hij Bosnië en de Herzegowina bij zijne landen annexeerde, terwijl
hij tegelijkertijd de militaire bezetting uit het sandsjak terug trok. De toestand, die
tengevolge van deze verklaring ontstond, was geen andere dan die bij de overeenkomst
met Rusland in 1877 in uitzicht was gesteld. De daad zelf moest eigenlijk iedereen,
die de verhoudingen kende, na de occupatie als onvermijdelijk hebben gevoeld. De
gelegenheid was er nu, omdat de invoering van een constitutie in Turkije den
staatsrechtelijken toestand hier geheel veranderde en men de gevolgen hiervan voor
Bosnië en de Herzegowina niet kon berekenen. De daad van Aehrenthal is, dat hij
deze gelegenheid zich niet heeft laten ontglippen. Hij maakte goed, wat Andrassy
nagelaten had en wat men na 1878, al was van tijd tot tijd over de wenschelijkheid
nagedacht, niet had durven aanpakken. Formeel was de zaak echter niet in den haak.
Oostenrijk-Hongarije had eigenmachtig één der bepalingen van het door verscheidene
mogendheden geteekende verdrag van Berlijn en tevens de conventie met Turkije
van 1879 verbroken. Tot zijne verdediging kon het aanvoeren, dat reeds verscheidene
bepalingen van het Berlijnsche verdrag geschonden waren, zonder dat hiertoe een
nieuwe Europeesche Areopagus had gedaagd. Beteren rechtstitel mocht het ontleenen
aan het cultuurwerk, dat het in de bezette gewesten sedert 1878 had volbracht en dat
door verscheidene onbevooroordeelde beschouwers hoogelijk geprezen is.
De annexatie had in Europa een geweldigen storm ten gevolge. In veel sterkere
mate openbaarde zich nu eenzelfde verzet als in het begin van het jaar om den
sandsjakspoorweg.
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Het is wel curieus, dat de scherpste tonen gehoord werden in de landen, die dertig
jaar vroeger geen bezwaar tegen een annexatie gemaakt hadden: in Rusland en in
Engeland. Ook in Italië spande het, maar het meest in Servië. Verklaring behoeft dit
voor ons niet meer. De Europeesche verhoudingen geven de oplossing aan de hand.
Het valt inmiddels niet te ontkennen, dat de wijze, waarop Aehrenthal het werk had
voorbereid, wel geschikt was om eenigen aanstoot te geven. Wij bedoelen bepaaldelijk
de voorbereiding in een onderhoud, dat hij in September had te Buchlau, een kasteel
in Moravië, met Iswolski, den toenmaligen Russischen minister van buitenlandsche
zaken. Deze bevond zich op een diplomatieke rondreis door de Europeesche
hoofdsteden met het doel stemming te maken voor de opheffing der
Dardanellen-conventie, die Rusland aan zijn zuidergrenzen zoo hinderlijk bond en
nog bindt. Aehrenthal verklaarde zich een voorstander van deze opheffing, mits onder
zekere voorwaarden, en verkreeg Iswolki's toestemming voor zijn annexatie-plan.
Iswolski zette zijne reis voort en was nauwelijks te Londen, waar zijn eigen voorstel
schipbreuk leed, of hij vernam, dat Oostenrijk reeds tot de annexatie was overgegaan.
Over het tijdstip hiervan had Aehrenthal hem niet dan zeer in het algemeen gesproken
- en Iswolski had er niet naar gevraagd. Dit moge dom van hem geweest zijn,
Aehrenthal's wijze van doen kan men moeilijk fair noemen. Hij moet, om zoo te
zeggen, de annexatie-acte in zijn zak hebben gehad, toen hij Iswolki's toestemming
nog verzocht. Dupe te zijn is voor niemand, voor een diplomaat allerminst,
aangenaam. En met dit gevoel keerde Iswolski naar St. Petersburg terug. Dit
persoonlijk element heeft het zich nu voordoende geschil zeer zeker verscherpt.
Van October 1908 af hing de vrede in Europa gedurende eenige maanden aan een
zijden draad. Wij weten niet precies en het doet er voor ons onderwerp ook minder
toe, waarom toen de draad niet is doorgesneden. Duitschland, ofschoon door
Aehrenthal ook niet vooruit over de annexatie geraadpleegd - volgens de verzekering
van Von Bülow - en
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daarom eerst lichtelijk onaangenaam gestemd, schaarde zich zonder aarzelen aan
den zijde van zijn bondgenoot. In dat opzicht leek de situatie geheel op die van 1914.
Aan de andere zijde schijnt vooral Rusland zich niet gereed tot een oorlog te hebben
geacht. Italië, waar de regeering zich voor den officieelen bondgenoot uitsprak, maar
waar de publieke opinie over het algemeen scherp tegen Oostenrijk-Hongarije partij
trok, stelde een Europeesche conferentie voor tot herziening van het verdrag van
Berlijn. Ook de Bulgaarsche staatsgreep, die ongeveer gelijk met de annexatie had
plaats gehad en waardoor Bulgarije en Oost-Roemelië geheel van de Turksche
suzereiniteit waren losgemaakt, zou hier dan besproken kunnen worden. De entente
omhelsde het denkbeeld met warmte. Oostenrijk-Hongarije verklaarde er zich niet
tegen, maar stelde als voorwaarde, dat vooruit een program zou worden vastgesteld
en dat de souvereiniteit over Bosnië en de Herzegowina niet meer bediscussieerd
zou mogen worden. Onderwijl voerde Aehrenthal ijverige onderhandelingen met
Turkije, waar zich wel een vrij sterke beweging tegen de annexatie had geopenbaard,
maar waar de regeering zich van den beginne af niet afkeerig van een schikking
betoonde. Deze onderhandelingen slaagden in Februari 1909: Turkije schikte zich
in het geval voor een schadeloosstelling in geld en een erkenning van de geestelijke
souvereiniteitsrechten van den sultan over de Mohammedanen in de beide gewesten.
Ook met Bulgarije sloot Turkije door Russische bemiddeling een afzonderlijke
overeenkomst. Toen werd de conferentie overbodig - en de storm luwde. Alleen
Servië bleef in zijn zeer uitdagende houding volharden. Maar alleen gelaten, kon het
den oorlog niet aan. Het kreeg van de entente-mogendheden ten slotte den ernstigen
raad toe te geven. Het deed dit dan ook, maar moest toen op verlangen van
Oostenrijk-Hongarije, dat geruimen tijd een aanzienlijke troepenmacht op de grens
had moeten onderhouden, de uitdrukkelijke verklaring afleggen, dat het zijn politiek
voortaan een andere richting zou geven: om namelijk met de Monarchie op een voet
van goede nabuurschap te leven.
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Het conflict over de annexatie was hiermede uit de wereld, maar het Zuid-Slavisch
vraagstuk volstrekt niet opgelost. De vrij bitse behandeling van Servië had het eer
verscherpt. De politiek van Aehrenthal ten deze is zeer verschillend beoordeeld. De
gegevens voor een geheel onbevooroordeelde schatting ontbreken nog, zijn althans
niet in voldoende mate voorhanden. Het is voor het oogenblik zeer moeilijk te zeggen,
in hoe verre de groot-Servische propaganda een wezenlijk direct gevaar voor de
Monarchie heeft opgeleverd. Wij kennen wel enkele, van de Servische regeering
afkomstige documenten, waaruit blijkt, dat deze zeker niet ongeneigd was, de
groot-Servische idealen te helpen verwezenlijken. Maar wij kennen de Servische
politiek toch niet voldoende. Ook weten wij niet, in hoe verre de Russische regeering
de propaganda zelf steunde en aanmoedigde; dezer steun zou haar gevaar stellig
vergroot hebben. De Russische politiek op den Balkan, al kent men haar einddoel
wel, is eigenlijk toch een groot mysterie. De Oostenrijksch-Hongaarsche regeering
zelf heeft er toe meegewerkt, dat men hare beweringen over het Servische gevaar
niet dan met wantrouwen mag beschouwen. Het groote hoogverraadsproces van
Agram, waarbij een aantal Kroaten vervolgd werden wegens een groot-Servische
samenzwering, leverde een caricatuur van rechtspleging op; eenige beschuldigden
werden veroordeeld, maar twee jaar later wegens zeer gerechten twijfel aan hunne
schuld vrijgelaten. Meer gerucht maakte het proces van professor Friedjung, een
bekend Oostenrijksch historicus, die in een krantenartikel, gegrond op hem van wege
de regeering ten dienste gesteld materiaal, de beschuldiging had uitgesproken, dat
zelfs eenige Kroatische afgevaardigden aan de groot-Servische propaganda mede
schuldig waren. Het artikel moest tevens dienen tot rechtvaardiging - om deze
gevaarlijke machinatiën nl. - van de annexatie van Bosnië en de Herzegowina, maar
bij het te Weenen gevoerde proces bleek, dat Friedjung's stukken, althans voor een
deel, valsch waren, waarop deze, als eerlijk historicus, zijne beschuldiging introk.
Het was eigenlijk een
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dwaas geval, waarbij in het bizonder Aehrenthal, die niets tot verdediging van
Friedjung deed, geen gunstigen indruk maakte. Men kan de meening verdedigen, dat
het voor den naam van de Oostenrijksch-Hongaarsche politiek beter ware geweest,
een rechtvaardiging van hare daad op deze wijze na te laten. Het schijnt, dat zij de
juist beginnende Servisch-Kroatische toenadering in de Monarchie zelf en de
Kroatische beweging er mede in discrediet heeft willen brengen, wat haar met deze
middelen al heel kwalijk gelukte.
Inmiddels raakt de kritiek op deze dingen de annexatie zelf niet. Veler
beschouwingswijze hierover is er alleen door vertroebeld geworden. Aehrenthal heeft
den indruk zijner daad door de bijomstandigheden ten deele bedorven. Inmiddels
bleef, van de zijde van de voorstanders der annexatie, ook deze zelf niet vrij van
ernstige bedenkingen. In de Monarchie werd Aehrenthal vooral de ontruiming van
het sandsjak verweten en het valt niet te ontkennen, dat Oostenrijk's positie op den
Balkan hierdoor slechter werd. Het schijnt, dat Aehrenthal er op vertrouwd heeft,
dat Turkije, waar nu immers een betere toekomst daagde, het sandsjak voor zich zou
kunnen behouden. Hij vergiste zich echter, als zoovelen, in zijn geloof aan den opbloei
van Turkije onder het jong-Turksche bewind. De tegenstelling tusschen de nieuwe
regeering en de Christelijke Balkanzaken werd spoedig zelfs zeer verscherpt. De
laatste brachten het toen in 1912, niettegenstaande de hen scheidende geschillen, tot
de onderlinge verbintenissen tegen Turkije, die gemeenlijk als de Balkan-bond bekend
zijn. In den oorlog, die hieruit volgde, ging het sandsjak in de handen van Servië en
Montenegro over, die er elk een deel van kregen. Dit was voor Oostenrijk-Hongarije
stellig een ongunstige verandering, die het ten slotte aan Aehrental's politiek te wijten
had. Het heeft zich echter hiertegen niet verzet. Wel voorkwam het, dat Servië, toch
reeds zoo vergroot, zich aan de Adriatische Zee nestelde; in vereeniging met Italië,
dat dit ook liever niet zag, bewerkte het op de gezanten-conferentie te Londen de
oprichting van het
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vorstendom Albanië, waarop wij niet verder behoeven in te gaan.
Aehrental's Balkanpolitiek vertoont dezelfde licht- en schaduwzijden als die van
Andrassy. Ook hij heeft een op zich zelf van Oostenrijksch-Hongaarsch standpunt
volkomen verdedigbare zaak niet vrij weten te houden van bijkomstige invloeden.
Maar bij hem werkten deze laatste in veel sterkere mate dan bij Andrassy. Men moge
echter van zijn beleid zeggen, wat men wil, het heeft de traditionneele
vredelievendheid der Oostenrijksch-Hongaarsche buitenlandsche politiek stellig niet
verloochend: de ontruiming van het sandsjak was als een opzettelijke demonstratie
hiervan geweest. Van deze politiek, in haar geheel beschouwd, geldt eer, dat men
haar gebrek aan dan overvloed van actie zou mogen verwijten. Zij heeft het
Zuid-Slavische broeinest zich laten ontwikkelen, zonder door een verstandige,
vooruitziende politiek te trachten hier gezonde toestanden te scheppen. 1908 bewees,
hoe het aan de Oostenrijksche Zuidgrens gesteld was. Gevaren van binnen en van
buiten! Ook toen geen opruiming, maar voortkankering! Toen bracht 1914 de
uitbarsting: de moord van Sarajewo - en het grootsche drama ving aan. Niet, omdat
Oostenrijk Servië nu wilde veroveren, maar omdat de toestanden daar in het Zuiden
onhoudbaar waren geworden. En ware die stinkende wond tijdig uitgebrand, zou dan
de wereldworsteling vermeden hebben kunnen zijn? Wij zouden niet dúrven zeggen:
neen!
Niet elke vredespolitiek is deugdelijk. Het ware voor de wereld beter geweest,
indien die van Oostenrijk-Hongarije ten opzichte van den Balkan zich niet zoo inert
had betoond, als zij het, behalve bij noodzaak, heeft gedaan. Als resultaat van den
wereldoorlog mag men zeker eischen, dat het Zuid-Slaven-probleem aan de
Oostenrijksche Zuidgrens voorgoed worde opgelost. Velen meenen, dat hiertoe Servië
moet verdwijnen. Wij oordeelen anders, omdat wij te veel respect voor het historisch
gewordene, al moge dit hier weinig sympathiek zijn, hebben. Het ligt op den weg
der staatslieden hier een uitweg te vinden. Hoe deze er
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zal uitzien? Wij weten alleen dit zeker, dat hiertoe ook veranderingen in
Oostenrijk-Hongarije zelf noodig zullen zijn. Laten wij eindigen met een woord van
Friedrich Meinecke, die over den oorlog zoo vele mooie dingen heeft gezegd:
(Der Nationalitäten-Friede) wird in nicht geringem Grade von dem Takt
und der Einsicht der Magyaren abhängen, die um ihrer eigenen
Selbsterhaltung willen ihr nationalistisches Regime ermäszigen müssen,
damit die Rumänen und Südslawen sich dauernd wohl fühlen im
Kaiserstaate.’

Onze Eeuw. Jaargang 16

426

De Parsifal-religie
Door E.M. ten Cate.
Is er niet alle reden van een Parsifal-religie te spreken?
Wagner zelf zou er mede hebben ingestemd. In een brief aan zijn Maecenas,
Koning Ludwig II van Beieren verzoekt hij hem de Parsifal, dit laatste en heiligste
van zijn werken voor het lot van een gewone opera-carrière te bewaren. Hij wijst er
op hoe het heeten moet niet een ‘Festspiel’ maar een ‘Weihfestspiel’, en hoe ‘de
verhevenste mysteriën van het geloof’ er in ten tooneele gebracht worden. Voor hem
hadden de repetities en de opvoering dan ook de wijding van een godsdienstige
handeling. Van de deelnemers eischte hij dezelfde ernstige bijna godvruchtige
stemming die hem zelf vervulde. Eens toen een korist, om een comisch voorval bij
een der repetities nauwelijks een lach bedwingen kon, bracht dit bij den Meester een
aanval van drift te weeg waarin hij met de felste verwijten allen striemde die in een
alledaagsche, onvrome stemming aan het spel zouden deelnemen of er getuigen van
zijn. Dat zou hem zijn een schennis aan het heilige gepleegd.
Geheel is dit in overeenstemming met zijn opvatting van de beteekenis der muzikale
schepping. Deze is, naar de zienswijze door hem ontleend aan het denken van den
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wijsgeer Schopenhauer, geheel eenig. Zij is een even rechtstreeksche afspiegeling
van den wereldwil als de wereld zelve. Daardoor is de werking der muziek zooveel
machtiger dan van andere kunsten. Geven deze weder de afschaduwing der dingen,
zij van het wezen. De diepste diepte van 's menschen natuur wordt er in vertolkt.
Kunst, filosofie, religie, vloeien samen in de bewogen zee van het muziekdrama.
Daarom is de muziekkunstenaar meer dan een vertolker van schoonheid. Hij is de
verklaarder van de levensmysteriën. En zoo is dan de Parsifal nog meer dan de
aesthetische reflex van Wagner's religieus zieleleven. Het is een boodschap des heils.
En Wagner zelf is de verlosser Parsifal.
In een sfeer van bewogen vroomheid leeft ook de Parsifalgemeente. Het opgaan
naar Bayreuth is voor haar een godsdienstige handeling. Thans is het na eenigen
strijd, beslist dat de Parsifal in alle schouwburgen die het stuk willen en kunnen
geven, mag worden opgevoerd! De echte Parsifalvereerder kan het alleen maar zien
en hooren in Bayreuth, in den gewijden tempel. Die plaats draagt als middenpunt
van het werken en streven des meesters een bijzonder cachet. En de opvoering indien dit banale woord niet een wanklank is bij zoo innig en devoot heilsverlangen
- zij wordt bijgewoond met vrome overgave en later gehouden in zalige herinnering.
In de volgende woorden van een vurig-vromen bedevaartganger wordt zeker wel het
algemeen gevoelen der Parsifal-gemeente uitgesproken: ‘Wie het wonder in Bayreuth
heeft mogen aanschouwen, vergeet het zijn leven lang niet meer. Er is een gevoel
van wijding en van verheven vroomheid over hem gekomen, dat stil en gelukkig
stemt.’
Waarin bestaat de ‘verheven vroomheid’ van de Parsifal? Welke is haar inhoud?
Wie zich rekenschap wil geven van de godsdienstige verschijnselen en van het
geestelijk leven van onzen tijd staat met die vraag ook voor dit muziekdrama.
Het is een hachelijk ondernemen op die vraag een antwoord te zoeken. In het werk
van den kunstenaar heeft
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het sublimineele zijn van den geest een groot aandeel. 't Zijn stemmingen, indrukken,
gevoelens, die als een verwarde stroom zich dooreenmengen in het onbewuste of
halfbewuste zieleleven. Enkele dringen zich op den voorgrond, werden door hem
gegrepen en intuïtief in beelden en klanken omgezet. En dat vloeiende en levende,
dat beeldrijke, zou in het raam van een beschouwing moeten worden gevat, in een
systeem worden weergegeven? Is dat niet naar een geestige zegswijze van onze
overzeesche naburen: het zonnelicht besluiten in een muizenval? In dit geval geldt
het bezwaar zoo gewichtig bij bijna elk kunstwerk, wel in bijzondere mate. Het
verstaan van de Parsifal wordt wel zeer bemoeilijkt door de omstandigheid dat het
niet is de onmiddellijke weergave van het als één geheel doorvoelde. 't Is in zekeren
zin compilatie, saamgesteld uit stukken van twee vroegere werken van den kunstenaar.
In 1848 componeerde hij ‘Jezus van Nazareth’ en niet lang daarna een in
Boeddhistische stemming gehouden stuk ‘Overwinnaars’. Hij kon er niet toe komen
er de laatste hand aan te leggen. Ze bevredigden hem niet en zoo bleven ze
onuitgegeven liggen. Toch liet de daarin behandelde stof hem niet los, maar bleef
beslag leggen op zijn voelen en denken. In de ontroering om de wondere
natuurschoonheid op den stralenden lentemorgen van den Goeden Vrijdag den 10en
April 1857, in de nabijheid van Zürich, weefde hij veel uit het vroegere dooreen tot
één geheel. Zoo ontstond de Parsifal. Voor het bewustzijn van den kunstenaar een
eenheid. Maar of toch niet het een en ander uit zijn verleden en uit dat heden,
ongeëffend ja tegenstrijdig met elkander is blijven staan?
Tegen deze moeilijkheid weegt een gelukkige omstandigheid op. Wagner was niet
maar lyrisch gevoelskunstenaar. Hij was zich bewust een denker te zijn en achtte
wijsgeerige bezinning voor het welslagen van zijn composities onmisbaar. Zoo heeft
hij zich rekenschap gegeven van zijn innerlijk leven en gepoogd zijn gemoedswereld
in begrippen uit te denken. Deze denkzijde van den kunstenaar die ook in de Parsifal
hier en daar naar voren treedt
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is een hulpmiddel tot het nader bepalen van de Parsifalreligie.
Wij willen trachten uit de wilde dooréénwarring van verwante maar toch
afwijkende, en van soms strijdige bestanddeelen, enkele dóórloopende draden los te
maken.
Welke? Vooreerst mag vastgesteld worden dat de hier geboden godsdienst er een
is van verlossing. Is er wel een andere? Draagt de godsdienst niet steeds en overal
in de geschiedenis het verlossingskarakter? Het is een vraag die niet door alle
beoefenaars van de wijsbegeerte van den godsdienst op gelijke wijze zal worden
beantwoord. Maar 't staat wel vast dat de behoefte aan verlossing behoort tot de
wezenlijke kenmerken van vele verschijnselen op het gebied van godsdienstig geloof.
In de Parsifal-religie - hier wordt het tevens nog nader duidelijk waarom wij hier van
religie mogen spreken - treedt zij overheerschend op den voorgrond. Allerlei plastische
voorwerpen, soms als goddelijke machten erkend en vereerd, symboliseeren en
bewerken verlossing. Daar is vooral de graal! Vraag niet wat de graal is! Dat laat
zich niet onder woorden brengen. Zooveel staat vast dat het naar 't uitwendige een
schotel is en dat er een verlossende kracht van uitgaat. Sinds den val van den
bewaarder Amfortas, slachtoffer van de verleidingskunsten van Kundry, is die werking
afgebroken. De graal, de verlosser, moet verlost worden. Daar is verder de
geheimzinnige, heilige speer die aanhoudend smachtende naar de verwante bron,
bloed uitdruppelt in de graal. Tot verlossing dienen ook heilige handelingen als
voetwassching en hoofdzalving en doop. Men leze eens het laatste bedrijf en merke
op hoe het woord verlossing zich daar eindeloos herhaalt. 't Is Goede Vrijdag. Na
lange zwerftochten nadert Parsifal met de heilige speer. Bij dien aanblik vervult
blijde geestdrift het hart van den grijzen ridder Gurnemanz. Hij spreekt van nameloos
heimwee naar de speer van wonderen en wonden vol, van het verval van den
graaldienst, van Amfortas' lijden. Parsifal is in zijn ontroering der bezwijming nabij.
Een heilige bron laaft hem dan. Kundry wascht als een Magdalena hem de voeten.
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Gurnemanz zalft hem hoofd en voet. Parsifal is de nieuwe graalkoning en verlosser
geworden. Hij verricht zijn eerste heilsdaad. Hij doopt Kundry. De geheele natuur
schijnt deel te nemen aan de zaligheid der ontzondiging. Kundry ziet dankbaar en
met vochtige oogen tot haren verlosser op. Klokkenklank wordt gehoord gestadig
aanzwellende in kracht. Gurnemanz en Kundry leiden Parsifal naar de heilige graal.
In den tempel verschijnen de ridders, de heilige schrijn, Amfortas op zijn ziekbed.
De ridders bezweren Amfortas zijn belofte te houden en de heilige graal te onthullen.
Amfortas weigert. Hij opent zijn wonde en eischt dat men hem dooden zal. In dat
oogenblik verschijnt Parsifal. Hij raakt Amfortas' wonde aan met de heilige speer.
Oogenblikkelijk wordt zij geheeld en blijde verrukking is te lezen op het aangezicht
van den herstelden koning. Allen zien in diepe vereering op tot de omhoog getilde
speer. Parsifal bestijgt den troon en onthult de graal. Deze werpt een purperrood licht
door de geheele zaal. Wonderteekenen geschieden. Zachte stemmen besluiten met:
Höchsten Heiles Wunder! Erlösung dem Erlöser! De verlossing is volbracht!
Wat is er dan eigenlijk gebeurd? Dit behoort tot het diepe, tot het onuitsprekelijke.
Maar men kan althans den zin pogen te benaderen. Wat heeft Wagner zich hierbij
gedacht? Welke waarde heeft voor hem het inhoudzware woord ‘verlossing’, dat het
woord ‘ontwikkeling’ de machtspreuk van zijn eerste levensperiode geheel verdrongen
heeft.
Verlossing - waarvan? Alle personen in de Parsifal lijden ondragelijke
levenssmarten. Zij slaken eindelooze jammerklachten. Hunne noodkreten snerpen
door de lucht. De o's, de ach's en wee's worden door hen uitgezucht, uitgegalmd,
uitgejammerd, uitgebulderd. De geheele ridderschap op de graalburcht is krank, zij
gaat bleek en moedeloos rond. Titurel is radeloos van heimwee naar het heilsgoed
van de graal dat hem ontzegd blijft door de schuld van zijn zoon Amfortas. Amfortas
zelf lijdt smarten om zijn nimmer zich sluitende wonde en in wanhoop over
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lichaams- en zielewee krijt hij zijn onstuimig doodsverlangen uit. Klingsor de tot
booze geest geworden vervallen ridder, de anders ziellooze en gewetenlooze kent
geen vreugde, maar jammert over gelijke nooden. De heks Kundry - zonderlinger
schepsel werd er wel niet gebrouwen uit de heksenketel der romantiek! - verscheurd
door hare stemmingen ten goede en ten kwade, verlangend te zondigen en geen
vreugde, slechts berouw in de zonde kennend, Kundry is de onzaligheid zelve. En
zelfs de bloemenmeisjes die als vlinderscharen dartelen, geschapen tot luchtig en
vluchtig mingenot, roepen hun ongelescht verlangen uit - zij verwelken en sterven.
Van waar al dit lijden? Waarin - zoo mogen wij de vraag stellen - is voor het
bewustzijn van den kunstenaar de oorzaak der levenssmarten gelezen? Aan Wagner
wordt als erfdeel uit Schopenhauer's geestesleven Boeddhistisch pessimisme
toegekend, dat zich vooral uit in smarte om aller dingen vergankelijkheid. Deze trek
ontbreekt in de Parsifal niet geheel. Maar hij draagt geen kenmerkend Boeddhistisch
karakter. Is de droefheid om het vergankelijke niet algemeen menschelijk? Neen,
niet hierom lijdt men in de Parsifal. Evenmin, om hetgeen men zou moeten ondergaan
als speelbal van fatale, ontoerekenbare machten. Men lijdt vooral om hetgeen men
zich zelfaandoet. Openlijk wordt door de meesten uitgesproken een diep bewustzijn
van eigen schuld. Zoo is het met Amfortas, met Kundry, met Klingsor en ook met
Parsifal. En welke booze macht is het die hen bindt? Er is bijna van geen andere
macht sprake dan die der zinnelijkheid, vooral in den zin der libido. Zij wordt niet
gekend als een natuurlijke, onschuldige drift, waaraan men onbevangen gehoor geeft.
Zij is perverse, demonische lust. Zoo is de libido belichaamd in Kundry en in de
bloemenmeisjes. Om van deze zonde zich te bevrijden heeft Klingsor als een
oud-christelijke asceet, het lichaam zich verminkt. Amfortas wordt schuldig door te
bezwijken voor de verlokkingen van Kundry. De lichaamswonde hem toen door de
speer toegebracht is zeker wel tevens figuurlijke aanduiding van de zielewonde
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waaraan hij sinds dat voorval door eigen schuld, lijdt. Parsifal voelt in de kus van
Kundry de wonde van Amfortas. Voor eigen zondig verlangen brandt hem die nu in
het hart. Dan is zijn bede: Hoe boet ik zondaar mijne schuld? Zonde door de libido
veroorzaakt is zeker wel niet door den dichter gedacht als de eenige vorm waarin zij
zich openbaart. Maar dan als haar culminatiepunt, als hare tastbaarste en geweldigste
uiting? Wat hierin onzeker zij, niet dit dat de zonde schuld beteekent. Hier gaan de
wegen van Schopenhauer en Wagner die zich anders soms zoo dicht bij hem aansluit,
uiteen. Schopenhauer kent geen andere schuld dan dat men bestaat. Hij herhaalt de
uitspraak van Calderon: De grootste schuld des menschen is dat hij geboren werd.
De wil om als individu te bestaan is voor hem, zonde, schuld, een bron van
levenssmarten. Bij Wagner geheel anders. Bij hem althans in zijn Parsifal is niet de
wil om te leven zonde, maar de in zinnelijkheid bevangen levenswil. Met andere
woorden: bij Wagner is de zonde ethisch bepaald. Wanneer Parsifal aan het einde
van het stuk als verlosser optreedt, delgt hij dan ook niet het leven uit, maar het
kwaad. Hij vernietigt de wereld niet, maar verlost haar van zonde en schuld en wordt
de stichter van een nieuwe, reine wereld.
De slotsom van Schopenhauer's bespiegeling is geheel in den geest van het
Boeddhisme: men moet, althans waar men dat kan, dus in eigen gemoed den wil om
te bestaan, breken en zich zoo de poorten van een zalig Nirwana ontsluiten. Vrijwillig
verzaking van alles! ziedaar het ideaal! En de vorm van deze wilsvernietiging is de
ascese: vrijwillige en volkomen kuischheid, vrijwillige en opzettelijke armoede,
vasten, kastijding, zelfpijniging dat zijn de zedelijke eischen van Schopenhauer's
levensleer. En bij Wagner? Is zijn slotsom niet dat de zelfzuchtige, de zinnelijke
levenswil gebroken moet worden? Er is alle grond deze conclusie te verwachten. Zij
wordt echter in de Parsifal nergens duidelijk uitgesproken. Dat zij in den geest van
den dichter lag, blijkt uit een uitspraak in zijn geschrift ‘Religion und Kunst’ over
het breken van alle zelfzuchtig willen.
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Wij mogen aannemen dat naar zijn inzicht, hierin inderdaad de verlossing gelegen
is.
Maar waardoor komt zij tot stand? Niet - en hiermede slaat hij weder een geheel
anderen weg in dan zijn leermeester Schopenhauer - door ascese! Wel schijnen de
ridders in de Graalburcht een zekere ascese te beoefenen maar daarom kwijnen ze
dan ook weg en zijn ze machteloos. Parsifal de verlosser is bij allen zelfbedwang
toch geen ascetische figuur. Waardoor dan?
In de Parsifal zijn enkele regels die den sleutel tot dit raadsel schijnen te bevatten.
Het zijn de geheimvolle woorden die Amfortas van de graal hebben toegeschemerd:
‘Durch Mitleid wissend
der reine Thor:
harre sein
den ich erkor.’

Deze strofen kondigen den naderenden verlosser aan. Het muzikale motief dat ze
draagt klinkt met eenigen nadruk door het geheele werk en wijdt haren inhoud tot
een centrale gedachte. Zoo ergens dan zal hierin - zoo mag men verwachten - het
antwoord op vele vragen, ja, de sleutel tot het geheele drama gegeven zijn.
Het onderzoek van deze regels loopt echter uit op een groote teleurstelling. De
eigenlijke bedoeling wordt verduisterd doordat de componist aan het woordje ‘rein’
in de verbinding ‘reiner Thor’ een dubbelen zin toekent. In het 1ste bedrijf laat hij
Parsifal op alle vragen naar naam, afkomst enz. niets anders antwoorden dan: Dat
weet ik niet! In verband daarmede kan ‘rein’ niet anders beteekenen dan ‘volstrekt’.
Parsifal de ‘reine Thor’ is hier de zuivere dwaas, d.i. de volstrekt onwetende, in den
zin van het Evangelie: de ‘armen van geest’, de ‘kinderkens aan wien geopenbaard
wordt wat aan de wijzen en verstandigen verborgen blijft’; zij die niet reflecteeren
over het hoe en het waarom der dingen, maar geleid door een naïef gevoel, een diep
intuïtief inzicht bezitten. Reeds in het 1ste bedrijf begint het woord ‘rein’ in een andere
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beteekenis door te schemeren. Gurnemanz verzekert daar aan Parsifal dat indien hij
rein, d.i. onschuldig, of zedelijk rein is, de graal hem zal drenken en spijzen. In de
volgende bedrijven is de beteekenis van ‘rein’ als ‘volstrekt’ geheel verdwenen. In
het 2de bedrijf noemt Kundry hem ‘törger Reiner’, in het 3de bedrijf verzekert
Gurnemanz dat Parsifal een heilig ambt heeft te vervullen en daarom moet zijn
‘fleckenrein’, en dezelfde doopt den aanstaanden verlosser met de doopspreuk: ‘Wees
gezegend gij, reine, door het reine’, en later noemt hij hem nog eens: ‘Gij, reine!’
De ‘Tor’ en zijn ‘reinheid’ d.i. volstrektheid, is geheel uit het gezicht verdwenen.
Het ‘rein’ wordt in de laatste bedrijven bedoeld, ‘onschuldig’ of de ‘zedelijk reine’
die in zelfbedwang de lagere neigingen tot machteloosheid doemt omdat de liefde
tot het zedelijk goede overheerscht. Wat doet deze verwarring zonderling aan! Hebben
wij hier te denken aan een ‘Spielerei’ of aan een vergissing van den dichter? 't Komt
mij in elk geval voor dat het ‘dwaas-zijn’ volstrekt of niet, geen rol vervult in verband
met het door Parsifal te verrichten verlossingswerk. En wat het zedelijk-reine aangaat,
dit schijnt verwant met het ‘durch Mitleid wissend’ uit de vierregelige kernspreuk.
Medelijden wordt daar en ook elders in het drama aangeduid als 's levens hoogste
macht. Verzekerd wordt dat de ‘Heer van de graal’ Christus zelf door de liefdemacht
van het medelijden wijn en brood veranderde in het bloed dat hij vergoot en in het
lichaam dat hij offerde. Parsifal is eerst vreemd aan elk gevoel van medelijden. Het
ontroert hem niet wanneer de door hem getroffen zwaan dood voor hem ligt. Maar
dan beter ingelicht, slingert hij pijl en boog weg. Er grijpt een verandering in hem
plaats. In den graalstempel hoort hij het krijten van Amfortas en is van medelijden
zoo vervuld, dat hij als wezenloos de plechtigheid bijwoont. Lichamelijke smarten
voelt hij na, later ook zedelijke. Onder Kundry's kus rijst het beeld van den lijdenden
Amfortas voor hem op. Hij beleeft in dén geest diens val en de smart die er het gevolg
van is.
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Nu gaan hem de oogen open. Hij wordt helderziende juist als Boeddha onder den
bodhiboom, voordat hij verlosser worden kan, en ‘door medelijden wetend’. Mogen
wij ‘wetend’ hier verstaan als in beteekenis nauw verwant aan ‘verlost’, althans ‘den
weg tot verlossing kennend’? Door medelijden verlost en daarom in staat een verlosser
te zijn?
Het woord ‘medelijden’ heeft zeer wisselende waarden. 't Is het wachtwoord van
de op het Boeddhisme geënte levensbeschouwing van Schopenhauer. Deze wijsgeer
blijft echter vaag in zijn omschrijving van den aard van het medelijden. Het schijnt
ook wonderwel te passen in de gevoelswereld van het Christendom met zijn liefde
en zelfverloochening. Maar draagt het daar toch eigenlijk niet een ander karakter?
Bij Schopenhauer en ook bij Wagner schijnt medelijden weinig anders aan te duiden
dan een hartstochtelijk gevoel van passieve ontferming met het lijden van schepselen,
zoo hevig dat men als bedwelmd, als wezenloos wordt en het besef van eigen leed
er door verdooft. Wij bemerken bij hen weinig van het bewuste lijden der christelijke
liefde die treurt omdat zij het goddelijke te gronde ziet gaan en actief naar middelen
uitziet om den nood te lenigen. Is dat ‘door medelijden wetend’ en ‘zalig in liefde,
zalig in geloof’ het refrein dat herhaaldelijk terugkeert, wel in den geest van het
Christendom? Wagner zelf was die meening toegedaan. In de dagen dat Parsifal
ontstaat schrijft hij: ‘de verlossende christelijke liefde is uit het medelijden ontkiemd,
en versterkt het medelijden tot de eigen wil geheel gebroken is’. En hij voegt er aan
toe: ‘Geloof en hoop vloeien er van zelf uit voort. Het geloof als het onbedriegelijke,
door het goddelijk voorbeeld bevestigde bewustzijn van de moreele beteekenis der
wereld, de hoop als de zalige zekerheid dat dit bewustzijn niet bedriegelijk zijn.’ Het
medelijden oorsprong van liefde, van geloof en hoop! Welk een zonderling weefsel
van stemmingen en gedachten deels uit het Christendom, deels uit het Boeddhisme
afkomstig. Zij zijn, evenals de Parsifal in haar geheel, de veelzins verwarde reflex
van een saamgestelde zielsbeweging, een wordingsproces van oud en nieuw. De
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Schopenhaueriaansch-Boeddhistische levensleer in nog niet geheel verdwenen. In
het weefsel dat zich vormt zijn vele draden afkomstig uit het Christendom, andere
uit het Boeddhisme.
Zoo geeft het drama als is het dan ook muzikaal een krachtige, harmonische
eenheid, ten opzicht van het zieleleven dat er in reflecteert een zeer verward en
onzeker geluid. Duidelijk genoeg klinkt de verzekering van de werkelijkheid der
menschelijke ellende en van hare oorzaak. Ook van de noodzakelijkheid der verdere
verlossing. Maar op de vraag: waardoor komt zij tot stand? worden slechts verwarde
klanken gehoord: onwetendheid, reinheid en vooral medelijden, welk laatste woord
duidelijk uiting geeft aan Boeddhistisch gevoelsleven.
De religie van de Parsifal is er een van vage en diffuse stemmingen. Ze zijn krachtig
in de pessimistische negatie en wekken schreiende behoefte aan verlossing. Deze
wordt genoeg verheerlijkt en bejubeld maar het proces zelf, de weg waarlangs zij tot
stand komt blijft in het duister gehuld.
Deze religie is zonder verlosser. De figuur van den verlosser-Parsifal is niet meer
dan een symbolische aanduiding van een verlossende kracht die in den mensch zelf
geacht wordt te leven. De Heiland van het Christendom hier en daar vermeld, blijft
op den achtergrond en schijnt vooral te dienen als decoratieve figuur. Heeft Wagner
bij de slotwoorden van ‘Erlösung dem Erlöser’ heengeduid naar de Christusgestalte?
Hij schrijft: ‘Het zou ons moeilijk worden tot overeenstemming te komen wat voor
ons is en beteekent de van alle alexandrijnsch-joodsch-roomsche misvorming
gereinigde en verloste, onvergelijkelijk, verheven, eenvoudige verlosser, in de
historisch grijpbare gestalte van Jezus van Nazareth’. De ‘verloste verlosser’! Christus
moet vrijgemaakt worden van het bijgeloof en de formules waarin de Christelijke
Kerk - wier vijand Wagner was en bleef - hem gebonden heeft.
Een religie van stemmingen die blijven hangen in de
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ervaringswereld. Zij heffen zich niet op tot bovenzinnelijke, buitenwereldlijke macht.
De religie van de Parsifal is evenals die van het Boeddhisme er een zonder God!
Van stemmingen zonder eeuwigheidsbesef! Wagner heeft het stoute stuk
aangedurfd den gestorven Titurel te laten deelen in den zegen der verlossing in hem
te laten uitroepen: ‘In het graf leef ik, door des Heilands gunst’. Het stemt overeen
met wat Wagner elders zegt: ‘Vrede, rust, zaligheid woont alleen daar waar geen
waar en geen wanneer meer bestaat’. Dat zalige Nirwana wordt Titurel geacht hier
bereikt te hebben door den dood. 't Is geheel in den trant van Schopenhauer-Boeddha
maar is geen bevestiging, doch een loochening van onsterfelijkheid.
Een religie van stemmingen zonder veel positieve overtuiging, zonder God, zonder
verlosser, zonder eeuwig leven.
Welke plaats zij inneemt in het geestelijk leven van onzen tijd, in hoeverre zij het
godsdienstig leven van den modernen mensch bevredigen kan, hoe zij zich nader
verhoudt tot het Christendom, welken vorm zij aanneemt bij de Parsifal-gemeente ziedaar belangwekkende vragen, maar waarop het antwoord hier niet gezocht zal
worden, daar het buiten ons bestek ligt.
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Hebben wij een eigen tooneelkunst?
Door H.L. Berckenhoff.
Bedoeld is een tooneel met eigen levenskracht en een eigen levensmanifestatie, vooral
wat betreft het tooneelspelen!
Het is moeilijk over het verleden te oordeelen eener zoo vergankelijke kunst als
die des tooneelspelers. Maar zóóveel weten wij er wel van, bij overlevering, dat zij
ook ten onzent niet is ontsnapt aan invloeden van buiten, van den tijdgeest, gelijk
deze in de litteratuur, dus ook in de tooneel-litteratuur zich uitspreekt; aan invloeden
van sterke persoonlijkheden in de tooneelspeelkunst, die een school vormden, waaruit
tradities ontsproten, welke van den een op den ander overgedragen, gaandeweg meer
en meer van haar wezenlijks verloren, om ten laatste nog slechts de ontvleeschde
botten van het oorspronkelijke te laten zien, te worden tot caricatuur van haar
voorbeeld.
Wij behoeven, wat den ouden tijd betreft, niet geheel in den blinde te tasten.
Tenminste sinds er critiek is geschreven. Juist het oordeel der tijdgenooten brengt
soms heel onverwachte dingen. Als wij bijv. de twee deeltjes ‘Schouwburgnieuws’,
in 1762-65 verschenen bij Joh. W. Kanneman te Amsterdam, raadplegen over de
vertooningen in den Stadsschouwburg, dan blijkt dat ook in den zoogen.
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bloeitijd van het tooneel ten onzent, nog al reden tot afkeuring werd gegeven. In
April 1765 - ik sla maar een bladzijde op - werd vertoond het treurspel: ‘Zaruema,
gevolgd naar het Fransch van den heer Cordier, een stuk doorgaande niet kwaad,
waarin veele fraaje karakters en hartstochten voorkomen, schoon de kenners er
mogelijk nog al iets op te vitten zouden hebben’. Van de uitvoering wordt gezegd:
‘de heer Starrenberg heeft de rol van Saëd volkomen goed gespeeld, ofschoon zijn
stem in de treurspelen wat ongelijk en gedwongen voorkomt. De heer Brinkman
heeft die van den Dwingeland tamelijk volvoerd; het eenigste 't welk men daartegen
kan zeggen, is dat men hem niet al te wel heeft konnen verstaan en zijn zelfsmoord
met geen genoegzame drift en vervoering geschiedde. De heer Punt bekleedde de
rol van Siameh en heeft eenige tooneelen bij uitstek wel gespeeld, doch hier en daar
zijn stem wat overschreeuwd.’ Over de opvoering, 27 Feb. 1764, van het treurspel
Sabinus en Eponina, ‘een voortreffelijk stuk, vol beweegelijke zeggingen en
ontroerende hartstogten, gevolgd naar het Fransch van den heer Richer, door J.
Haverkamp’, wordt van Punt (let wel: van den grooten P u n t !) gezegd: ‘Hij heeft
de rol van Sabinus gespeeld, echter doet het ons leed, ééns te moeten zeggen, dat
dien Acteur, als hij van het tooneel afgaat, doorgaans wat al te sterk schreeuwd,
hetwelk in alle rollen juist niet te pas komt. Wij zijn verzekerd, dat hij zonder die
keeldwang, het vereischte applaudissement wel zoude krijgen, welke toejuichingen
anders den Aanschouweren als met geweld wordt afgedwongen; en welk een
voortreffelijk acteur de heer Punt ook is, in dit opzicht is hij ten hoogste
berispenswaardig en met dat schreeuwen ontluisterd hij krachtdadig zijn talent.’
Zonder daaruit nu te algemeene gevolgtrekkingen te maken, is voor een
beoordeeling van den stand der tooneelspeelkunst in die dagen ook niet zonder
beteekenis de uitgave bij M. Schalekamp te Amsterdam van: ‘Geschenk voor
Tooneeldichters en Tooneelspelers, bij de opening van den Amsterdamschen
schouwburg des jaars 1781’, toege-
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schreven aan P.J. Kasteleyn, een boekje vol uitmuntende raadgevingen, die ook voor
heden hare waarde niet hebben verloren. Het is artikelsgewijs ingedeeld en wij lezen
onder art. 26: ‘Hard schreeuwen, zwaar zugten, hartstogtelijk weenen, kan yder dien
de hemel een goede long gaf, maar ook dit maakt nog in lang niet den waren
Tooneelspeler uit. Ik vraag alleen, of hij, overeenkomstig zijn caracter gevoelt, en
mij met hem, gevoelig maakt, anders - bij Apollo! - ik gevoel het aan de snaren
mijner ziele als hij de zijne valsch grijpt, want voorzeker, er is in de natuur
overeenstemming.’ Art. 106 luidt: ‘Als de toehoorder zegt: ik heb dit of dat stuk
reeds gezien, als hij steeds nieuwe stukken eischt, dewijl yder, na de eerste vertooning
oud is, zoo is dit een zeker bewijs, dat of de Tooneeldichter niet veel van zijn sujet
wist te maken, of dat de kunst des Tooneelspelers zoo bepaalt is, dat een paar schoenen
altoos maar een paar schoenen zijn.’ En 107: ‘Zooveel te erger, Mijn Heer! als gij
dat wat oud is, niet steeds door nieuwe volmaaktheden in uwe kunst, nieuw weet te
maken!’ Ik dwing mij tot beperking, want het werkje zou een herdruk verdienen.
Wat onzen tijd betreft - men behoeft nog niet zoo heel oud te zijn, om zich goed
te herinneren de dusgenaamde Leidsche-Plein-manier, die als niets anders dan een
spotvorm der ouderwetsche declamatie-school heeft te gelden, eener door den genialen
Peters laatst voortgezette traditie. Men denke aan het brullen en brallen van Frans
Kistenmaker († 1879). Zelfs de door velen onzer uit de eerste jaren van de Kon.
Vereeniging gekenden Morin, had nog een glimp van de oude declamatie-school.
Deze - een uitmuntend artiest - wist zich echter tot zekere hoogte aan te passen aan
het nieuwere. En hoewel hij tot het einde van den sprak, ook in den lsten naamval,
omdat die meer klem gaf aan zijn voor 't overige prachtige dictie, heeft ons tooneel,
na hem, nog geen pittiger en puntiger raisonneur opgeleverd. In de Fransche comédie
was hij eenig. Ook op en d'op een meneer!
Hoewel onze tooneelspeelkunst ongetwijfeld zwakke
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periodes heeft gehad, waarin zij haar eigenlijken aard verloochent, in de diepte van
haar wezen is iets eigens, iets oorspronkelijks, dat in den landaard wortelende, haar
van anderer nationale kunst onderscheidt. Onze tooneelspeelkunst is realistisch van
natuur: zij zoekt de waarheid te verzinnelijken in zuiveren vorm; is - in haar beste
tijden - wars van mooi-doen en pose. Zij staat op denzelfden bodem, als waaruit onze
schilderkunst is gegroeid. Ook onze schilders hebben o.m. dit kenmerkende, dat zij
in hunne voorstellingen nooit ‘gezocht’ zijn! Hunne figuren, ongedwongen van
houding, geven nooit den schijn van zus of zoo te zijn neergezet, om te worden
‘uitgeschilderd’. Dit geldt zoowel van onze nieuwe, als van onze oude kunst en is
even waar van de voorstelling door onze acteurs en actrices van personen uit de
omgeving, die ook onzen genre-schilders hunne stof levert; de omgeving van kleine
luyden, van boeren en buitenlui, visschers, handwerkslieden, kortom: onze typische
volksomgeving! Wie wel eens Fransche en Duitsche, vooral Fransche tooneelisten,
heeft zien optreden in volksstukken, hem zal het niet zijn ontgaan, hoe de eersten
maar zelden zekeren chiek in de verpersoonlijking van volkstypen weten af te leggen,
de Duitschers schier nooit geheel vrij zijn van gekunsteldheid in stand, gang en
gebaar. Hun uiterlijk verraadt, dat ze komen uit handen van den kostumier. Wie
Febvre, van de Comédie Française, als Vriend Fritz heeft bijgewoond, een rol door
hem gecreëerd - en ook Willem Van Zuylen, weet wat wij bedoelen. Wat was Van
Zuylen natuurlijker, guller, sappiger, dan zijn Fransche collega! Ik geloof ook niet,
dat één Duitsch acteur Van Zuylen de rol zou hebben verbeterd! En zeker is op geen
Duitsch tooneel bijv. ‘De Eer’ van Sudermann, wat betreft de typeering van de
arbeiders en hunne vrouwen, met treffender realisme vertoond, dan door de artisten
van de Kon. Ver. Het Nederlandsch Tooneel. Dit natuurlijke, ongekunstelde, ruige,
licht tot het ruwe overslaande, spruit voort uit ons ras, gelijk dit wordt bepaald door
de burgerlijke afkomst van ons volk. Gij vindt het terug op menig ander inheemsch
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gebied. Onze taal is een volks-, geen aristocratische taal gelijk de Fransche, die altoos
hoftaal is geweest en zij dankt niet hare ontwikkeling aan een dichterlijke élite, als
de Duitsche. Vondel, wien wij voor onze taal zóóveel hebben te danken, ging in de
leer bij de menschen op straat. Hem was het ‘volk’ de spraakmakende gemeente, in
onderscheiding van wat in Frankrijk geschiedt, waar altoos de aristocratie de taal
heeft beheerscht.
Bijna nergens is dan ook de klove grooter, tusschen spreek- en schrijftaal, dan in
Nederland. Als wij schrijven, geven wij ons niet, tenzij op ons Zondagsch; als wij
spreken vertoonen wij onzen waren aard: in het slordige van onzen zinbouw, het
incorrecte onzer uitspraak, aansluitende bij het ongegeneerde, het onvormelijke van
onze houding, kleedij enz.
En onze literatuur, ook onze dramatische literatuur, ons oud-Hollandsch kluchtspel
- is zij niet door en door burgerlijk? Brengt zij niet doorgaans op de planken typen
zoo van de straat en uit de heffe des volks? En wordt niet de lijn van het volkstümliche
in ons oude kluchtspel, doorgetrokken tot wat velen onzer nieuwere schrijvers op
tooneelgebied hebben geleverd: Lodewijk Mulder met De Kiesvereeniging van
Stellendijk, Rosier Faassen met zijn volksstukken, waarin alleen de volksscènes
zuiver gezien en geteekend zijn, Justus van Maurik met zijne in de dienstbodenwereld,
in den kleinen middenstand, spelende klucht- en blijspelen, Herman Heijermans met
zijn Ghetto, Het zevende Gebod, Op hoop van Zegen, enz. enz.? Zijn het niet de
typen uit de verschillende volkskringen, die al deze stukken den levensadem inblazen
en gegroepeerd tot schilderachtige tafreeltjes, de genrestukken onzer schilders in
herinnering roepen? Zeker, beschouwingen als deze, zijn niet letterlijk op te vatten.
Daargelaten, dat de stukken van Marcellus Emants en Mevrouw Simons-Mees in
hoogeren kring spelen, gaf ook Beyerman (Glanor), in Uitgaan, reeds voor jaren een
comédie in voornamen stijl. Maar in 't algemeen wordt de door ons vooropgestelde
meening ook hierdoor bevestigd, dat het toch wel juist de eerst
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bedoelde stukken zijn, die voor onze tooneelartiesten - krachtens den aard van hun
talent, het dankbaarst te spelen zijn; dat zij daarin het treffendst plegen te zijn van
waarheid in uitdrukking en typeering. Maar gelukkig trachten zij hun ‘tekort’ in de
vervulling van rollen van distinctie, nooit aan te vullen door ‘gemaaktheid’, gelijk
zoo vaak hun Duitsche collega's.
Onze tooneelspeelkunst leeft op eigen stam, zij heeft haar eigen aard, die in een
bepaald genre haar tot de meerdere maakt van de kunst der Franschen - hoe
onbereikbaar deze in andere opzichten moge zijn - en die der Duitschers, aan wie
wij minder te benijden hebben.
Een streven naar gevoelsuiting doordringt onze tooneelspeelkunst. Het louter virtuose
is haar uit den booze. En wij, Nederlandsch publiek, hebben voor het technische
alleen dan waardeering, als wij 't niet bemerken. Ernst Possart, een der grootste
virtuosen, als acteur, heeft ons publiek wel de eerste paar jaar, dat hij in het Grand
Théâtre gastvoorstellingen kwam geven, met zijn techniek kunnen boeien en
verblinden - maar toen wij zijn spel eenmaal doorschouwden, zóó, dat voor ons oog
het kunstige niet meer achter de kunst verborgen bleef, had hij ook meteen afgedaan
in weerwil van zijn bewonderingswaardige zeggingskracht! Indien een enquête werd
ingesteld naar de meening onzer tooneelspelers (en van ons publiek) omtrent de
bekende, door Diderot gestelde vraag: of de tooneelspeler, wil hij ons ontroeren, zelf
ontroerd moet zijn, dan wel of hij er mee toe kan, wèl ontroerd te zijn gewéést, maar
er ons slechts den artistieken schijn van te geven, de grootste meerderheid zou zich
verklaren vóór het spontane, tégen het tot overleg gekristallizeerde, bezonken gevoel!
Intusschen zij erkend, dat aan de ten onzent overheerschende kunstopvatting, vooren nadeelen zijn verbonden.
Ook buiten het genre, dat als haar eigenlijke specialiteit kan gelden (het
klein-burgerlijke drama, het volksstuk, althans het drama, dat speelt in den kring van
wat wij het ‘volk’ plegen te noemen) houdt onze tooneelspeelkunst
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vast aan haar spontaan emotionneerend karakter, wars van het academische. Wij
hebben weliswaar niet velen aan te wijzen, in wie het vuur blaakt voor de muze van
het hoogere drama, van de tragedie, maar gelijk in een kort verleden onze
hoofdvertegenwoordigster in deze was: mevr. Kleine-Gartman, de eerste, die
volkomen gebroken had met de traditioneele Leidscheplein-manier, zoo is onze
hoofdvertegenwoordiger voor het heden in het hoogere drama: Louis Bouwmeester,
hij, de gevoelsacteur, of de op zijn gevoel spelende acteur bij uitnemendheid; vrij
van gemaaktheid en manier. Telkens opnieuw heeft hij zich in te leven in den toestand
en de gemoedsbevindingen der door hem uit te beelden personen, om die
gemoedsbevindingen ook ons te doen doorleven. Ik geloof niet, dat de door hem
gevolgde wijze van tooneelspelen - de spontane - zóo afmattend is, als men ter
verdediging van de tegenovergestelde methode, wil doen voorkomen. Kunst
voortbrengen heeft, zoowel als kunstindrukken ondergaan, een versterkend, verheffend
element in zich. Het werkt als gymnastiek op geest en zinnen. En evenmin als wij,
toeschouwers, na het bijwonen eener spannende tragedie, ons afgespannen, verslapt
voelen, gelooven wij dat de kunstenaar, die reprocudeerende, de tragedie heeft
meegeleefd, zich physiek benadeelt - tenzij hij van een constitutie is, die hem bij
voorbaat voor de uitoefening zijner kunst, minder geschikt maakt. Ongetwijfeld,
naast zijn geniale intuïtie, heeft Bouwmeester eigenschappen, die aan de critiek niet
weinig vat geven, maar zóó heeft iedere deugd onechte zusters en is niemand vrij
van de défauts de ses qualités. Een bezwaar bijv. is, dat acteurs van de natuur van
Bouwmeester - en schier al onze tooneelspelers aarden naar hem in dit opzicht ongelijk zijn in hunne praestaties. Als zij er een avond niet in zijn, stellen zij het
publiek te leur en blijven zij zelfs beneden hetgeen een acteur van de andere richting
- waarbij alles in de uitvoering, na nauwgezette studie, ook nauwgezet is vastgesteld
en vastgelegd - zou geven bij niet-gedisponeerdzijn. Om begrijpelijke redenen. De
laatste categorie heeft dan immers toch nog het volle profijt van
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haar techniek, terwijl de eerstbedoelde, als de inspiratie uitblijft, haar eigenlijke
stuwkracht derft.
Uit een en ander blijkt, dunkt ons, dat men, voor de keuze gesteld: òf het één, òf
het ander, dat althans wij - Hollanders - ons zouden verklaren voor de... spontane
methode, dewijl zij het best past aan onze eigen natuur. Wij loopen liever gevaar,
dat de acteur, dien wij ‘op recommandatie’ gaan zien in een bepaalde rol, ons afvalt,
omdat hij zijn beau soir niet heeft, dan dat wij altoos op hem kunnen rekenen, maar
intusschen door zijn spel heenzien. Tenminste, als ik alle harten bij het mijne rekenen
mag.
Het is met menigen buitenlandschen tooneelspeler gegaan als met Possart. Ook
bijv. met den grooten Coquelin! Hoe wist hij ons in het eerst onder den indruk te
brengen van zijn... virtuose kunst. Natuurlijk! bij de eerste kennismaking frappeeren
de mooie eigenschappen en inderdaad het virtuose vertegenwoordigt in zich zelf een
kunst, zij 't een uiterlijke. Het toeval heeft gewild, dat ik hem drie maal binnen een
paar jaar te zien kreeg als Poirier in het bekende stuk van Augier en Sandeau, een
zijner meesterrollen! Maar den tweeden keer was het al mis. De indruk bleef uit en
hij maakte mij ongedurig met zijn berekenende dictie en gebaren. En den derden
keer was het uit, finaal uit! Het bleek alles zóó overlegd, gemaakt, met de zichtbare
bewustheid van het effect, dat hij wilde teweegbrengen, dat het mij ging ergeren als...
komiekerij, wat het dan ook in wezen wàs!
Ik geloof voor 't overige, dat Diderot in zijn Paradoxe sur le comédien - let wel,
dat hij het een paradox noemt - van een verkeerde praemisse uitgaat, als hij meent,
dat een acteur die ‘op zijn gevoel’ speelt, zich zelf niet zou kunnen beheerschen en
zich dermate vereenzelvigen met hetgeen hij voorstelt, dat hij alle stuur over zich
zelven zou verliezen, bijv. zijn stem zou verstikken in de heusche tranen, die hij
schreit en gevaar loopen, in opwinding, den dolk werkelijk in het hart van zijn
medeminnaar te stooten.
Dit schijnt mij een vergissing. Het is niet gemakkelijk
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den eigenaardigen toestand te verklaren, waarin wij - toeschouwers - ons bevinden,
onder het volgen in den schouwburg van een treurspel. Wij voelen ons ontroerd,
aangegrepen, schreien, en blijven toch verder feitelijk passief onder hetgeen wij zien
gebeuren. Alleen de minder beschaafde toeschouwers op de hooger gelegen rangen,
verliezen wel eens, onder hun spanning, het vermogen de fictie te onderscheiden van
de werkelijkheid en voelen neiging daadwerkelijk deel te nemen in wat zich voor
hun oogen afspeelt. Trouwens, kinderen zouden dat ook doen en het wijst dus op
een onvolgroeid onderscheidingsvermogen. Nu, wat zich - onder het aanschouwen
- voltrekt in het bewustzijn van ons, publiek, geschiedt mede ten aanzien van de
uitvoerenden op het tooneel. Ook als zij zich laten gaan, blijven zij daarbij toch
binnen de grens, die het werkelijk doorleefde scheidt van het in kunst-extase
doorleefde.
Het antwoord op de vraag: tot welke leer de acteur zich moet bekennen, tot die,
welke het kunsteffect heeft te geven, als uiting van het koel berekenend verstand en
overleg, of dat hij in de rol zijn hart, zijn ziel moet leggen, haar telkens weer inleven
en doorvoelen - ligt - dunkt ons - in het midden. Hij moet haar tegelijk doordenken
en doorvoelen. En als ik een Nederlandsch kunstenaar mag noemen, die ten deze een
volmaakte verhouding in zijn creaties wist te benaderen, dan is het de in 1903
overleden tooneelspeler Derk Haspels. Ik zeg benaderen, want wat Louis Bouwmeester
te veel doet, deed hij te weinig. Van daar, dat hij geen acteur was voor het groote
publiek; hij speelde dan ook ongaarne in zoogenaamde volksstukken. Hij was een
man van te fijn intellect om vrede te hebben met den weinig logischen bouw van het
melodrama en de niet uit de natuur der menschen zelf voortspruitende lotsbeschikking
zijner helden. Hij had ook te hunner uitbeelding niet de middelen, miste bijv. voor
de grands rôles, in wat wij draken plegen te noemen, het forsche stemgeluid en de
breedheid van mimiek en gebaar. Bovendien eischen de creaties van de helden uit
het romantisch
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drama, een temperament van groote spontaniteit, een als plots opvlammende bezieling
en Derk Haspels, hoewel kunstenaar van groote gemoedswarmte, was tegelijk van
een overleggende natuur. Zijn creaties waren wèl overwogen composities, tot in
onderdeelen doordacht, waarbij niets of weinig aan de intuïtie van het oogenblik was
overgelaten; alleen de warmte, die ze het leven inblies! Hiermee is niet beweerd, dat
hij in zijn opvatting nooit wijzigingen zou brengen, maar deze waren dan een gevolg
van een rijper inzicht in het wezen van het voor te stellen karakter, nooit van een
opwelling, die niet stond onder contrôle van het intellect. Zijn spel werd nimmer
cliché. Het ontwikkelde zich, groeide, al spelende.
Ook in zijn voorkomen - in zijn dagelijksch zijn - onderscheidde hij zich van den
acteur, voor zoover dezen iets aankleeft van den cabotin. Zoolang ik mij zijner
herinner, d.i. van 30, 35 jaar her - en ik heb hem toen, van zeer nabij gekend - staat
hij voor mij als een ‘deftige mijnheer’, correct van uiterlijk, waardig en met kalmen
tred over 's heeren straten gaande. Misschien met een wat sterker accent dan een
gewone meneer. Hij was nu eenmaal acteur en dat hij de aandacht trok, lag ook aan
zijn fijn besneden kop, met sterk gebogen neus: een edelman van het ancien régime,
een markies de la Seiglière, een zijner meesterrollen! Want al had Derk Haspels wel
zijn oogenblikken van groote vroolijkheid, als wanneer de tranen van het lachen hem
over de wangen rolden - de waterlanders kwamen bij hem gauw - zoowel in vreugd
als smart - over 't geheel had hij iets kleinachtend-ironisch in zijn blik en keek hij
ook in zijn gewone doen, op de wereld ietwat uit de hoogte neer, daarbij het linker
ooglid wat optrekkende en het rechter toeknijpende: à la Seiglière!
Derk Haspels blonk uit in de stukken van elk genre, mits van het moderne
repertoire. Ik heb hem maar eens een rol van Shakespeare zien vervullen: Macbeth.
De creatie viel niet in den smaak van het publiek. Toch was er veel schoons in. Het
karakter was zóó door en door bestudeerd, elke zinsnede, die hij zeide, droeg het
blijk zóó uitmun-
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tend begrepen te zijn! Maar het kan wel wezen, dat het spel niet breed genoeg en dat
alles te veel gedétailleerd was. Hij speelde de rol ongaarne en heeft het ook maar
enkele malen gedaan. Zijn stem was niet bestand tegen het ‘groote werk’. Na een
paar opvoeringen verdween het stuk van het affiche.
Maar welk een lange rij van jonge rollen en karakterrollen heeft hij uitgebeeld:
van koning George in Vorstenschool tot den Koning in het stuk van Jules Lemaître!
En allen, die wij na hem een rol van zijn repertoire hebben zien opnemen, moesten
het tegen hem afleggen. Merkwaardig sterk was hij ook in het humoristische genre.
Zijn Françedil;ois Blandinet in Kleine Vogeltjes van Labiche, was een meesterstuk
in het fijn-komische. In het kluchtspel behoefde hij evenmin de vergelijking te
schromen met komieken van emplooi. Hij bezat als kunstenaar znlk een distinctie,
dat hij zelfs het platte wist te doen aanvaarden, door het ordinaire er aan te ontnemen.
Hij was een kunstenaar van hoogen adel. Door wat Multatuli van hem, als den Koning
in Vorstenschool getuigd heeft, wordt hij in heel zijn kunstenaarsaard gekenschetst:
‘Haspels heeft door 'n eigenaardige opvatting van z'n rol daaraan eene waardigheid
weten te geven, waardoor de door mij begane fout in de karakterteekening van koning
George volkomen wordt goedgemaakt, zóó zelfs dat ik thans niet zou wenschen die
partij anders te hebben geschreven’.
***
Het Rotterdamsch tooneel heeft zich altoos - tenminste voor zoover onze herinnering
gaat - onderscheiden van het Amsterdamsche en is dit laatste vóór geweest in
natuurlijk spel, in het afleggen van den tooneeltoon. Verschillende omstandigheden
hebben daartoe meegewerkt. De breeder opvatting van de beteekenis der regie is aan
de Maas eerder doorgedrongen dan aan den Amstel. A.J. Le Gras, hoewel middelmatig
acteur, had een bij uitstek fijn begrip van de kunst van het tooneel. Hij was een man
van studie, oorspronkelijk onderwijzer, en hij heeft
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ook als leider van het tooneel, van het spel, en als raadgever bij de opvatting van
rollen, den schoolmeester nooit geheel kunnen afleggen. Intusschen, hij wist, hij
begreep en kende. Er ging van zijn leiding beschaving uit - maar misschien te weinig
warmte - en het besef van eenheid in de kunst, ook dus in de voorstelling van het
kunstwerk ten tooneele, was bij hem levendig.
Te Amsterdam is de eisch van eenheid, van stijl, lang verwaarloosd. Vooral in den
Stadsschouwburg heeft de fout zich voelbaar gemaakt, dat - hoewel de tooneelspelers
er in talent zeker niet onder deden voor die te Rotterdam - ieder voor zich zelf speelde,
zonder zich naar den ander te voegen. Dit, om het verschijnsel scherp te teekenen,
dit voor het vaderland weg spelen, heeft wel aan de voorstellingen dikwijls een zeker
élan, een zekere... spontaniteit gegeven, juist omdat men er zich meer vrij gevoelde,
welk élan bij de Rotterdammers niet altoos in gelijke mate aanwezig was. Waar
tegenover in de Maasstad stond: een meerdere geslotenheid van samenspel, meer
achevé, stijl, litterair besef, welke vooral de beschaafde toeschouwers wisten te
waardeeren.
In de wijze van tooneelspelen te Amsterdam en te Rotterdam, spiegelt zich een
weinig af het wezensonderscheid tusschen de bevolkingen dezer beide steden: de
Rotterdammers zijn nuchterder, loopen niet zoo gauw warm, schuwen allen pathos!
En in zoover is 't misschien niet dadelijk verklaarbaar, dat in dat milieu, een
tooneelspeelster als Catharina Beersmans, zoo vele jaren in hoog aanzien heeft
gestaan.
Het kan wel zijn dat een kunstenares van zooveel meesleepende kracht, van zóó
diep vibreerenden klank in haar stem en laaienden gloed in haar spel, vasten voet
kreeg in het Rotterdamsch ensemble, dewijl men haar onmisbaar voelde, juist als
tegenwicht en ten einde dat ensemble voor te veel terughouding in zijn actie en dictie
te behoeden! Daar kwam bij, dat Beersmans uit de school was van Victor Driessens,
die van Antwerpen naar ons land gekomen en in den Haag aan den schouwburg ver-
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bonden, daar de jongeren voor zijn realistisch spel deed ontgloeien: de jongeren,
waaronder ook de gebroeders Haspels en Le Gras en Rosier Faassen, die hun
Vlaamschen meester altoos in hooge eere hebben gehouden. Die invloed van Driessens
heeft zich niet in gelijke mate te Amsterdam doen gevoelen, alwaar hij later is
verschenen en nooit aan den Stadsschouwburg is verbonden geweest. Ook hierin ligt
voor een deel de verklaring der achterlijkheid van Amsterdam tegenover Rotterdam,
in het volgen der moderne richting van tooneelspelen.
Uitgenomen Ketmann, die echter naar Antwerpen verhuisde en in de laatste jaren
Chrispijn, trouwens stammende uit de Rotterdamsche school, heeft in den
Stadsschouwburg geen regisseur weten stand te houden, van gezag. Thans is een
deel der regie toevertrouwd aan Jan C. de Vos, die mede een aantal zijner beste jaren
te Rotterdam heeft gewerkt en in zijn algemeene kunstbeschaving, zijn litteraire
gaven en kennis, zijn liefde voor en inzicht in onze nationale kunst bij uitnemendheid,
de schilderkunst, niet weinig steun vindt bij de vervulling van zijn taak als regisseur.
Onder waardeering van hetgeen de Kon. Vereeniging Het Nederlandsch Tooneel
ten nutte heeft gedaan van het tooneel ten onzent - met name wat betreft de verheffing
van dat tooneel en den stand der tooneelisten in de waardeschatting van de betere
kringen in ons land - een hervormende kracht is niet of in slechts luttele mate van
haar uitgegaan. Wie de ontwikkeling van ons tooneel in de laatste dertig jaar wil
naspeuren, heeft kennis te nemen vooral van wat is gepraesteerd in de schouwburgen
van minderen rang: in de thans verdwenen Salon des Variétés, waar het eerst aandacht
is geschonken aan het zoo diep in geest en gemoed ingrijpend repertoire der Noorsche
en Russische dichters en op hun voetspoor van sommige nieuwere Duitschers en
waarbij - wat het spel betreft - niet mag worden weggecijferd de regenereerende
invloed van den Parijschen acteur Antoine, die met zijn gezelschap in het laatste
decenium der vorige eeuw, bij Van Lier te
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Amsterdam voorstellingen kwam geven. Uit den Salon des Variétés is geboren de
Nederlandsche Tooneelvereeniging, met haar eersten artistieken leider: Henri van
Kuyk - Rotterdammer van geboorte, die zijn loopbaan was begonnen onder Victor
Driessens en twaalf jaren onder diens leiding had gewerkt - en later L.H. Chrispijn,
vóór hij overging naar de Kon. Vereeniging, mede uit Rotterdam herkomstiig!
Ook de zaakkundige en van idealen vervulde dagbladcritiek, onder aanvoering
van J.H. Rössing en L. Simons, heeft het hare toegebracht tot het bezielen van de
kunst op het tooneel met een nieuwen geest, ingaande tegen sleur en slenter en zoo
heeft de in het laatst der vorige eeuw opgeroepen beweging zich tot heden voortgezet
en omgezet in de daden van Willem Royaards, die o.m. de voor vertooning ten doode
gedoemde treurspelen van Vondel, tot leven wist te wekken, de ten onzent
verwaarloosde en ontzenuwde kunst van voordracht (dictie) op het tooneel, ook door
zijn wakker voorbeeld, in haar waarde hersteld en stijl gebracht heeft in de
tooneelkunst, zoowel wat betreft het spel der acteurs en actrices, in zijn rhythmische
gebondenheid en accentuatie, als de omgeving van hun optreden: décors en
stoffeering.
Eduard Verkade - met Royaards en Jan C. de Vos - stammende uit een
maatschappelijken kring, die voorheen van het tooneel, als de aandacht niet waardig,
zich verre placht te houden, heeft zich een man van inzicht getoond in zijn
aanvankelijk op Engelsch voorbeeld (Craig) geïnspireerde opvattingen omtrent de
tooneelinrichting. Voorts wist hij, vooral door het beschaafd cachet van zijn
vertooning van meest Engelsch-mondaine stukken, zich als directeur van Die
Haghespelers een eigen publiek te verwerven. Hoewel er geen reden is te twijfelen
aan de goede bedoelingen van zijn trustvorming op tooneelgebied, zal zij, naar wij
vreezen, de kunst niet te stade komen. Ongetwijfeld mag tot een der ergste bezwaren,
waarmede het Tooneel ten onzent heeft te kampen en dat zijn gedijen tot
volwaardigheid in den weg staat, worden gerekend de schier eindelooze versnippering
van krachten. Dit houdt
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te zeer verband met een algemeen Hollandsch euvel om heil te zoeken in afscheiding,
dan dat het licht te veronzijdigen zal zijn. Indien Verkade's trustvorming kon leiden
tot samensmelting, er zou iets goeds uit kunnen groeien - maar dit wordt er niet mee
bereikt. Chaque paroisse wil een eigen gezelschap. Te oordeelen naar wat wij tot
heden van den trust hebben ervaren, heeft zij eer geleid tot ontbinding, dan tot
versterking van ensembles.
Intusschen, wat uit den tijd van overgang, dien wij op tooneelgebied thans beleven,
moge voortkomen, het streven in onze kunst naar natuur en waarheid zal blijven
domineeren, als strookende met den aard van ons ras, dat realistisch is en van
nuchteren zin. Gelijk Richard Wagner getuigt van de muziek, heeft ook de
tooneelkunst haar oorsprong en haar voedster te vinden in das Organ des Herzens.
Om, als tegenwicht van Diderot's paradox, de uitspraak aan te halen van een anderen
Franschman, den 17de eeuwschen dichter Piron: ‘il faut éprouver pour sentir, et sentir
pour bien feindre’.
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Binnenlandsch overzicht.
De val van Treub.
Hij dreef met een dwarrelwind hem neder, dat hij plofte
(Virgilius, AENEIS).

Toen ik in mijn vorige overzicht gewaagde van de ministerieele levensmoeheid die
de heer Treub scheen te hebben getoond bij de begrootingsbehandeling en van de
mogelijkheid van een conflict tusschen hem en de Tweede Kamer, had ik toch niet
gedacht dat dit laatste zóó gauw zou komen. En op zulk een zonderlinge, te voren
geheel onopgemerkte quaestie. Op het geval zelf kom ik aanstonds terug; vooraf zou
ik even willen napeinzen over de vraag: heeft de heer Treub het zelf eigenlijk wel
zoo gewild?
Laat ons de hoofdmomenten in de houding van dezen Minister, wat zijn verhouding
tot de Volksvertegenwoordiging en de actueele politieke quaesties belangt, nog even
nagaan. Zij zijn, in chronologische volgorde: de nu onlangs gepubliceerde brief aan
den heer Roodhuyzen van 24 October 1915, het vraaggesprek van 27 October, de
Memorie van Antwoord betreffende Hoofdstuk I (dd. 15 November), 's Ministers
rede in de Tweede Kamer (9 December), de briefwisseling met den heer Borgesius
(begin Januari), en eindelijk het gebeurde op de beide crisisdagen: 27 en 28 Januari.
In den brief aan de heer Roodhuyzen stelde de heer Treub zich op dit standpunt:
Het is onvermijdelijk dat de Grondwetsherziening wordt behandeld vóór de
belastingvoorstellen. Geschiedt dit echter, dan komt er niets meer terecht van de
belastingvoorstellen want daarvoor is dan geen tijd meer. Als Minister van Financiën
kan ik dit laatste echter niet voor mijn verantwoording nemen en wanneer dus wordt
besloten om de Grondwetsherziening te doen voorafgaan aan de financieele
voorstellen òf zelfs indien maar besloten wordt om alleen die voorstellen te behandelen
die moeten dienen tot dekking van het tekort, dan ga ik heen. Ik zie echter geen
uitweg voor de Kamer en ik vraag dus dat men mij, bij de begrootingsdebatten, klaren
wijn schenke opdat ik heen kunne gaan.
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Dit is de duidelijke quintessence van den brief. Nog meer saamgetrokken komt zij
dus hierop neer: De Minister acht de behandeling van zijn belastingplannen en wel
van al die plannen, urgenter dan wat ook, maar daar hij van oordeel is1) dat de Kamer
hem dit niet kan toegeven, dringt hij er op aan dat zij hem haar gevoelen (dat hij dus
tegenovergesteld acht aan het zijne), zoo spoedig mogelijk te kennen zal geven.
Omdat dit niet alleen voor hem aangenamer maar vooral ook in 's lands belang beter
zal zijn.
Het vraaggesprek van 27 October klopt, summierlijk, volkomen op den brief. Het
scheen aanvankelijk niet geheel duidelijk maar ik heb er mij destijds persoonlijk van
vergewist dat de Minister bedoelde: Voor de Regeering is de Grondwetsherziening
urgenter, voor den Minister van Financiën echter de financieele quaestie. En als de
Tweede Kamer zich schaart aan de zijde van de Regeering, moet ik dus heengaan.
Vóór ik nu het chronologische verloop der zaak verder volg, wil ik aanstonds een
kantteekening op deze eerste phase maken.
Ze toont m.i. drie fouten van den heer Treub en eene van de Regeering.
De eerste fout van den heer Treub is, dat hij den eisch stelt der urgentie van al zijn
belastingplannen. Urgent was alleen de dekking van het tekort, het vinden van de 20
millioen, de taak die de heer Treub reeds door zijn opvolger ziet vervullen. Hij zelf
heeft trouwens later deze eisch weer laten vallen en hem beperkt tot die voorstellen
die moesten dienen tot dekking van het tekort en van de kosten der
ouderdomsvoorziening. Dientengevolge is deze fout niet van invloed geweest op
den loop van zaken en kan ze dus verder buiten bespreking blijven.
De tweede fout van den Minister dagteekent eigenlijk reeds van vóór dezen brief.
Ze is - ik heb er vroeger reeds op gewezen - dat hij in dezen tijd, waarin alle
belastinggrondslagen voor het heden èn voor de naaste toekomst onzeker zijn, voor
een urgente voorziening heeft gegrepen naar duurzame in plaats van naar tijdelijke
versterkingsmiddelen. Die fout herhaalt hij in de rede van 9 December en wij komen
daarop dus zoo dadelijk terug.
De derde fout eindelijk is de grootste, allesbeheerschende. Ze is tevens die van de
Regeering: het erkennen dat de Grondwets-

1) Misschien ook wel: doordien hij dit merkte. Want uit den brief blijkt dat de heeren Borgesius
en Roodhuyzen pressie op den heer Treub hebben geoefend om hem te bewegen tot het
achterstellen van zijn belastingplannen.
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herziening voorrang moet hebben. Dat, en waarom, dit een ernstige fout van de
Regeering was, heb ik vroeger reeds besproken en mag ik dus thans laten rusten. Te
dien aanzien merk ik, naar aanleiding van een passus uit den brief, alleen nog op dat
het moet verbazen dat het indienen der belastingontwerpen vóór de
Grondwetsherziening is geschied ‘natuurlijk met volkomen instemming van Cort
van der Linden’. Men zou zoo zeggen: Niets was minder ‘natuurlijk’. Hoe kon de
minister-president, die de Grondwetsherziening wilde zien behandelen vóór de
belastingplannen, er mee instemmen dat opzettelijk die plannen nochtans even vroeger
werden ingediend? Wat wilde de heer Cort van der Linden dan toch eigenlijk met
zijn Minister van Financiën? De houding van den heer Treub is onvast geweest maar
die van den premier, in deze heele zaak verder zwijgend als een Sfinx, is raadselachtig.
Het is een zwakheid in de Regeering dat zij zich, in dezen grooten tijd waarin zij
zich overigens zoo groot heeft getoond, niet los heeft weten te maken van de eischen
der stembus die uit een gewonen, d.w.z. kleinen tijd tot haar kwamen. Dat ze toch
weer is teruggevallen in den afgodendienst van de stembus. Maar dubbel sterk treft
die zwakheid in den Minister van Financiën. Hoe kan deze, die den eisch van voorrang
der belastingplannen - en hoe terecht! - aan de Kamer stelde, er bij voegen: maar als
de Kamer daarin niet bewilligt, dan vind ik dat eigenlijk zeer redelijk want de
Grondwetsherziening beheerscht nu eenmaal de politiek van Regeering en
Regeeringsmeerderheid? Hoe is het zelfs mogelijk dat de heer Treub niet in den
Ministerraad gezegd heeft: Mijne heeren, eischt gij voorrang voor de
Grondwetsherziening, dan miskent gij zoozeer de realiteit van den oorlog die nu
eenmaal een streep heeft gehaald door ons program uit den vredestijd dat ik, Minister
die verantwoordelijk is voor den financieelen toestand en die de realiteit blijf zien,
niet meer in uw midden pas? Men zal zeggen: Maar die rede ware dáár misplaatst
geweest want niet de ministerraad doch de Tweede Kamer beslist over de volgorde
in de werkzaamheden. Formeel moge dit juist zijn, reëel is het dat niet want in de
Memorie van Antwoord betreffende Hoofdstuk I heeft de Regeering wel degelijk
een bepaald standpunt ingenomen ten aanzien van de volgorde van behandeling. En
tegen de wijze waarop dat geschiedde, heeft de heer Treub zich niet verzet.
Wij komen daarmee aan het tweede, of, als men wil (het vraaggesprek afzonderlijk
rekenend als nummer twee) het derde moment: de Memorie van Antwoord.
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In die Memorie van Antwoord, traditioneel onderteekend door den Minister van
Financiën, zakt deze van het toch al niet sterke standpunt dat hij innam in den brief
en in het vraaggesprek, nog aanmerkelijk af. Niet alleen beperkt hij zijn eisch van
behandeling der belastingontwerpen tot die welke het tekort en de kosten der
ouderdomsvoorziening moeten dekken - dat was, zooals ik al opmerkte, het herstellen
van een fout - maar hij berust ook in den voorrang der Grondwetsherziening. ‘Mocht
de Kamer besluiten, de ingediende belastingontwerpen in openbare behandeling te
doen volgen op die der voorstellen tot Grondwetsherziening, dan is daartegen, ook
met het oog op onzen financieelen toestand, geen bezwaar’. Met deze woorden gaf
de Minister het standpunt, ingenomen in brief en vraaggesprek, prijs.
En men vergete niet dat de brief bestemd was tot onderhandsche mededeeling aan
de linkerzijde, al heeft de geadresseerde hem die bestemming niet doen bereiken.
Een goede veertien dagen na het schrijven van dien brief capituleert dus de heer
Treub voor de eischen der stembus van 1913, alias de voorstellen tot
Grondwetsherziening, die ‘zoozeer den toestand (sic) beheerschen dat de
totstandkoming van het hoofdpunt van het Regeeringsprogram niet mag worden in
gevaar gebracht’.
Den toestand beheerschen? Men bedoelde zeker: onze politiek beheerschen. Maar
dat is in een tijd als deze - hoe kon een Regeering als juist deze het één oogenblik
vergeten! - niet hetzelfde.
Wanneer men nu tot zoover de houding van den heer Treub overziet, moet men
dan zeggen: Ze was die van een Minister die weg wil? Mij dunkt: integendeel.
Een Minister die weg wilde, had, in het conflict van voorrang, en in de houding
van zijn collega's op dat punt, de aanleiding voor 't grijpen gehad om een crisis uit
te lokken. Een Minister die weg wilde, zou, alleen reeds daarom, scherp en stellig
den eisch hebben gesteld, èn aan zijn collega's èn aan de Kamer: eerst geld - of ik
ga heen. En hij ware de held van velen geweest. Doch wij hebben gezien dat de heer
Treub reeds begonnen is dien eisch niet scherp en stellig te uiten en dat hij daarna
hem zelfs heeft losgelaten. Doet zóó iemand die weg wil?
Mij dunkt, dat, tot 9 December, de heer Treub, in deze quaestie vóór ons staat als
iemand die niet weg wil, maar die vreest dat hij weg zal moeten.
***
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Nn treedt, met het vierde moment, op 9 December, een verandering in 's Ministers
houding in.
De Kamer, door den heer Roodhuyzen niet op de hoogte gebracht van den inhoud
van 's Ministers brief (althans niet de gansche concentratie), dus niet in extenso
wetend dat de Minister op 24 October een crisis onvermijdelijk achtte, en dit uit 's
Ministers meegaande houding allerminst kunnende afleiden, krijgt nu voor 't eerst
iets van een, nog flauw geschreven, mene tekel aan den wand der politiek te zien.
In dezen vorm dat de Minister nu toch vierkant den eisch stelt: eerst geld?
Neen, die eisch had de Minister nu eenmaal laten glippen en daarmee kon hij, na
wéér een goede veertien dagen, niet aankomen. Maar de Minister, misschien
beseffende dat hij dit eenig goede wapen uit de hand had gegeven en vermoedelijk
tot het inzicht gekomen dat hij toch niet in den loop van zaken kon berusten, greep,
in een rede waarvan ik de vaagheden en aarzelingen een vorig maal reeds heb
aangeduid, naar een nieuw, ietwat gezocht wapen. De heer de Geer had dekking van
het tekort liefst door een tijdelijk middel bepleit maar subsidiair bij voorbaat berust
in dekking door de in de Memorie van Antwoord opgesomde belastingvoorstellen
mits de pensioenbelasting er dan buiten bleef. En nu greep de Minister dat thema
aan. Een tijdelijk middel, zoo betoogde hij, dat gaat niet. Want het tekort is niet
oogenblikkelijk. Een niet zeer klemmend argument want men heeft het verscheiden
jaren gedaan met het tijdelijke middel der opcenten op Vermogens- en
Bedrijfsbelasting tot dekking van een niet oogenblikkelijk tekort. Zoo'n tijdelijk
middel wordt immers later geconsolideerd in een blijvend (destijds in de
Inkomstenbelasting). Maar de Minister stelt zich op het standpunt dat hij een tijdelijk
dekkingsmiddel moet afwijzen, trouwens ook omdat - en dit is een meer plausibele
reden - dan daarmee zijn belastingplannen vrijwel den doofpot ingaan. Altijd in de
onderstelling, waarin de Minister zich nu eenmaal heeft geschikt, dat het
waarschijnlijk onmogelijk is om Grondwetsherziening, Ouderdomsrente èn
Belastingplannen nog alle voor den zomer te behandelen en dat, bij die
waarschijnlijkheid, de Belastingvoorstellen het loodje moeten leggen. Wanneer dus
de Kamer dat ook zoo inziet, dan, zoo redeneert de Minister, zal zij wel naar een
tijdelijk dekkingsmiddel moeten zoeken - en dan ga ik heen.
De Minister tracht in het stellen van het alternatief: tijdelijke
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of blijvende dekkingsmiddelen, de quaestie van den voorrang der belastingplannen,
die hij verzuimd had tijdig en scherp te stellen en die hij zelfs in de Memorie van
Antwoord had prijs gegeven, alsnog, zij het dan ook indirect, door de Kamer te doen
uitmaken.
Maar de Kamer verstaat dat niet, of weet geen middel om deze quaestie à bout
portant te beslissen, of - vreest een crisis.. en geeft het verlangde antwoord niet. Het
wapen is afgeketst.
Doch de Minister, meer en meer inziende dat zijn positie onmogelijk wordt als de
belastingplannen worden versmoord tusschen de twee stembuseischen:
Grondwetsherziening en Ouderdomsrente, ziet uit naar een nieuw middel om uit de
klem te raken.
Dat biedt hem 's Voorzitters voorloopige aankondiging, op 31 December van den
voorrang der openbare behandeling van de Ouderdomswet vóór het
afdeelingsonderzoek der belastingplannen. Onmiddellijk grijpt hij die aankondiging
aan om den Voorzitter te doen weten dat hij in zulk een achterstellen van de
belastingontwerpen niet kan berusten en dat hij niet aan de behandeling van de
Ouderdomswet zal medewerken in dien niet vooraf de belastingplannen (althans die
tot dekking van het tekort plus de kosten der Ouderdomsrente) in de afdeelingen zijn
onderzocht. Een krachtige poging dus tot althans gedeeltelijk herstel van de
primordiale fout die gemaakt werd toen de Minister niet stellig en scherp eischte:
eerst geld.
Ongelukkig wordt deze poging, die de Kamer, onkundig gebleven van den brief
aan den heer Roodhuyzen, toch al moest verrassen, in een voor haar nog bijzonder
ongunstig licht gebracht door den vreemden vorm waarin de Minister haar kleedde:
in dien van den eisch dat eerst de Voorloopige Verslagen over de belastingvoorstellen
moesten verschijnen. Geheel onredelijk was die eisch, zooals de Minister haar op 27
Januari verklaard heeft, niet, maar ze was toch niet gelukkig en moest de Kamer
onaangenaam aandoen. Te meer daar ze nu eenmaal 's Ministers psychische evolutie
niet voldoende had kunnen volgen.
Toen kwam de 27e Januari.
De Kamer besloot onverwijld de belastingvoorstellen in de afdeelingen te
onderzoeken.
Vóór de behandeling van de Ouderdomsrente.
Vóór het onderzoek van de Grondwetsherziening.
De Minister scheen een overwinning te hebben behaald, zòò groot als nauwelijks
was te wachten en eigenlijk zelfs grooter dan waarop
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zijn eigen capituleeren voor de Grondwetsherziening hem rechtgaf.
Hij bleek dat trouwens te waardeeren en liet zijn eisch van eerst-verschijnen der
Voorloopige Verslagen vallen.
Alleen ten aanzien van het V.V. over de Pensioenbelasting meende hij dien eisch
te moeten handhaven. Mijns inziens ten onrechte. Maar het deed er niet veel toe.
Reden tot eenig conflict was er, ook naar het getuigenis van den heer de Meester, in
het handhaven van den eisch op dat enkele punt niet meer; er was een nieuw conflict
op komen dreigen uit de motiveering van dien eisch, dat fataal zou blijken. Doch in
de groote quaestie van den voorrang was men tot overeenstemming gekomen.
En als men dit alles nu overziet, als men zich herinnert dat de Minister van den
aanvang af heeft nagelaten de scherpe houding aan te nemen die hij had kunnen en
mijns inziens eigenlijk had moeten aannemen, als men let op zijn formeele capitulatie
voor de Grondwetsherziening en wanneer men opmerkt dat hij zelfs nog op 27 Januari
het wapen dat hij in de hand hield tot het uitlokken van een crisis, vallen liet (de
eisch betreffende de Voorloopige Verslagen) mag men dan zeggen: Dat was de
houding van een man die weg wilde en die conflicten zocht?
Mij dunkt, een onbevangen beoordeelaar moet tot de tegenovergestelde slotsom
komen.
De heer Treub heeft zich, toen de quaestie van den voorrang werd geboren, d.w.z.
bij het indienen van zijn belastingvoorstellen, niet scherp genoeg in die quaestie
gesteld en is daarna in zijn houding nog zelfs verslapt. Dàt is zijn fout geweest. Die
heeft zich gewroken. Want toen hij, later, op den verkeerden weg trachtte om te
keeren en de fout nog zooveel mogelijk poogde te herstellen, is dat misduid als een
poging om conflicten te zoeken.
Terwijl hij telkens trachtte, ze zoo lang mogelijk te vermijden, al vreesde hij
blijkelijk dat ze onvermijdelijk zouden zijn.
Ziedaar, dunkt mij, de houding van den heer Treub, in 't ware licht bezien.
Dat de Minister, eenmaal in deze niet aangename positie geraakt, zich bekneld
voelend tusschen de eischen van 's lands financiën en die van de politiek, af en toe
zich weinig monter heeft getoond en verlangde dat er maar een eind aan zou worden
gemaakt om hem uit de onzekerheid te helpen, is begrijpelijk.
Maar dat hij het einde gezocht en geforceerd heeft, kan met voldoende reden niet
worden gezegd.
***
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Het einde is trouwens als verrassing gekomen, op een wijze die niemand had verwacht.
Ter motiveering van het vasthouden aan den eisch betreffende het V.V. over de
Pensioenbelasting zei de Minister, dat immers die belasting moest dienen tot dekking
der kosten van de Ouderdomswet, zoodat er tusschen die twee een onverbrekelijk
verband bestond.
Deze uiting wekte aanstonds een kleine uitbarsting van verontwaardiging bij de
sociaal-democraeen die het karakter der Pensioenbelasting als surrogaat van een
premieheffing voor ouderdomsrente al lang hadden ingezien en op hun congres
daartegen partij hadden gekozen. Zulk eene voor hen onaannemelijke belasting werd
nu in ‘onverbrekelijk verband’ gebracht met de Ouderdomswet? Met andere woorden:
Zonder die belasting ook geen Onderdomswet? Maar dat stelde hen au pied du mur.
Het plaatste hen voor een ellendig dilemma.
Dan maar gepoogd. nog ijlings dezen Minister om te gooien in de hoop dat er nog
bijtijds een andere te vinden zou zijn die de Ouderdomsrente zonder onverbrekelijk
verband met de Pensioenbelasting wilde verdedigen. Men waagde niets meer dan
een Ministercrisis. Voor een Kabinetscrisis immers had de heer Cort van der Linden
in December de Kamer vrij wel beveiligd door vooraf te kennen te geven dat de val
van afzonderlijke Ministers het Kabinet ongevoelig zou laten. Een aanduiding
waarmee trouwens de houding van den premier op 27 en 28 Januari in
overeenstemming was toen hij, immers, met alle andere Kabinetsleden het drama
wel bijwoonde doch... als zwijgend toeschouwer. Met deze heele zaak was dus alleen
het lot van één Minister.... en van 's lands financiën gemoeid. Maar wat beteekende
dat, voor een sociaal-democraat, tegenover den eisch der premievrije ouderdomsrente?
En zoo werd besloten tot den ministerieelen dood des heeren Treub. Met diens
beweerde zucht om conflicten uit te lokken, had dit moordplan, gelijk wij zagen,
niets te maken. Al hebben de socialisten, en hun vrijzinnige medeplichtigen, dan ook
begrijpelijkerwijze gepoogd om alle ongeregeldheden in de houding van den Minister
uit te leggen als teekenen van zulk een zucht ten einde hun paadje zoodoende schoon
te vegen.
Hun vrijzinnige medeplichtigen.
Dat de houding van den heer Treub door het meerendeel der vrijzinnigen mijns
inziens niet juist is beoordeeld mag hun, ook door
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wie het inziet evenals ik, niet te zwaar worden aangerekend. Het feit alleen reeds dat
men, zooals wij zagen, vrij wat verschijnselen in hun verband heeft saam te voegen
en te overdenken om die houding te verklaren in den zin gelijk ik het deed, bewijst
reeds dat ze niet zóó duidelijk was om niet voor twee uitleggingen vatbaar te zijn.
Er was in 's Ministers houding hier en daar wel iets dat dengene, die niet alles rustig
in onderling verband beschouwde - en men bedenke bovendien dat de brief aan den
heer Roodhuyzen toen nog niet algemeen bekend was - kon doen wanen dat het van
die zijde op een conflict werd aangelegd. Zij het dan ook ten onrechte.
Maar wat den vrijzinnigen wèl tot een verwijt te maken is, dat is, dat ze in een zoo
ernstig politiek moment hun houding niet uitsluitend zelven, doch in overleg met de
sociaal-democraten hebben bepaald. Met de sociaal-democraten die nog in 1913
zichzelven buiten de politieke gemeenschap der burgerpartijen hadden gesloten omdat
ze nog steeds zich op principieel geheel verschillend standpunt tegenover die partijen,
óók tegenover de vrijzinnigen, achtten te staan. Met hen werd geconfereerd in een
samenkomst van de vier fractieleiders, elk met een dubbelganger. En op hun
aanstichting, dus onder hun leiding, werd een motie opgesteld die, als de heer Schaper
er niet wat vlug bij was geweest, door den heer de Meester zou zijn ingediend,
voorzien van de handteekeningen - de socialistische afgevaardigde deelde dat mede
en het is niet tegengesproken - der vier fractieleiders van links.
Waarom nu was dat zoo afkeurenswaard?
Ten eerste principieel. Omdat zulk een handelen in gemeenschap met de socialisten,
waar het een zeer belangrijk politiek votum betrof - de heer Treub moest door het
aannemen der motie vallen - een miskenning was van de nog in 1913 welgemarkeerde
politieke realiteit. En omdat dus deze handeling, gepleegd onder socialistische leiding,
een capitis diminutio voor de vrijzinnigheid beteekende.
Maar ten tweede was het ook uit practisch oogpunt af te keuren.
Ook al zouden alle vrijzinnigen het verband tusschen Pensioenbelasting en
Ouderdomswet veroordeeld hebben, dan nog ware niet aan te nemen dat voor hen
dat verband een zoo onoverkomelijk bezwaar moest wezen als voor de socialisten.
De woorden van den heer Van Hamel niet alleen, doch ook van den heer de Meester
(gezwegen nog van diens tijdschriftartikel) zijn daar om
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aan te toonen dat voor de vrijzinnigen het verband niet, als voor de socialisten, een
allesbeheerschend moment was. Zóó, dat ze er nooit en onder geen vorm iets van
wilden weten. Zóó, dat ze zelfs de mogelijkheid van eenig tot elkander komen niet
denkbaar achten. Zóó, dat ze er het ministerieele leven van een man als Treub èn de
naaste toekomst van onze financiën aan wilden wagen. Zoo stond het voor de
vrijzinnigen niet.
Maar wie met pek om gaat wordt er mee besmet. In het gezelschap van de
socialisten geraakten de vrijzinnigen min of meer onder de hypnose van de
socialistische beschouwing der zaak. Ze hoorden zich straks reeds als ‘verrajers’ van
het staats-‘pensioen’ verhonen. En zoo werkte de roode besmetting uit, dat het
meerendeel der vrijzinnigen, in gezelschap van de socialisten en van eenige
hyper-fatsoenlijke heeren van rechts onder leiding van den heer Aalberse, voor wie
de particuliere levenswandel van den heer Treub niet christelijk genoeg was - waar
waren deze fijngevoelige heeren toen het ging om den niet strikt particulieren
levenswandel van den heer Kuyper? - een eind maakte aan het ministerieele leven
van Minister Treub.
Schaper c.s., de Meester c.s, Bos c.s. en Aalberse c.s., in politicis vereenigd. Welk
een stichtelijke ‘coalitie!’
Eenige Unie-lieberalen hebben naar de verstandige woorden van den heer Van
Hamel geluisterd en de vrij-liberalen hebben allen, op één na, nog bijtijds het
gevaarlijke gezelschap verlaten onder het nuchtere parool van den heer Drion: dat
de Minister het gewraakte verband immers alleen voor zichzelf kon leggen doch niet
voor de Kamer die geheel vrij bleef. Hadden de andere vrijzinnigen evenzoo
gehandeld, dan zou men bij de behandeling van de Pensioenbelasting zelve allicht
wel tot overeenstemming zijn gekomen. De heer Treub had nu eenmaal in de Memorie
van Toelichting tot dat ontwerp het verband met de Ouderdomsrente in den geest
van een surrogaat voor premieheffing gelegd. Dat hij daarop de aandacht der Kamer
vestigde, was waarlijk geen fout, wel dat hij het niet vroeger heeft gedaan zoodat het
nu op een hoogst ongelukkig oogenblik moest geschieden nu de Kamermeerderheid
toch al zenuwachtig en wantrouwig was. En dat hij reeds bij voorbaat aankondigde,
alle amendementen die het ontwerp mochten denatureeren, te zullen afwijzen, was
niet meer dan ‘open kaart spelen’. Maar men weet nu toch wel hoe vaak een klove
die er uit de verte onoverbrugbaar uit ziet, wanneer men er vóór staat, d.w.z. als de
zaak in practische behandeling komt, toch wel
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plaatsen van toenadering toont. Had men het maar eens tot practische beschouwing
laten komen!
Ja maar, als dat mislukt was, dan zou voor de Ouderdomsrente alle kans zijn
verkeken! - zoo beweren de voorstemmers van de motie-Schaper.
Och kom!
Ten eerste kost het mij altijd eenige moeite om met ernst te spreken over de kansen
van die Ouderdomsrente... die door de Eerste Kamer heen zal moeten1).
En ten tweede: Mocht de Pensioensbelasting eens mislukken, is er dan, ook volgens
de Schaperianen, geen ander dekkingsmiddel?
Maar dat ware dan het sterkste argument vóór de Pensioensbelasting. Althans voor
een Pensioensbelasting.
Het is echter - dat blijkt wel uit alles - niet eens de Ouderdomsrente die, onder
socialistisch parool, dezen merkwaardigen Minister deed vallen.
Het was niets dan haar politieke schim: de gelijknamige stemleuze.
En zoo is de sterkste man uit dit Kabinet, man van dit oogenblik als weinigen,
plotseling opgenomen en weggevaagd.
Door een cry.
Een waan.
Een dwarrelwind.
20 Febr.
C.K. ELOUT.

1) Nadat dit was geschreven is de verklaring gekomen van Minister Cort van der Linden in de
Eerste Kamer, volgens welke de Ouderdomswet feitelijk wordt losgemaakt van de
Invaliditeitswet, zoodat de wetgeving-Talma desgewenscht ware te handhaven, zij het dan
ook met eenige wijziging van de Invaliditeitswet. Een eenvoudig uitstelwetje zal dat mogelijk
maken. De kans voor de Ouderdomswet in de Eerste Kamer wordt daardoor wel wat beter.
Groot acht ik haar echter nog steeds niet, vooral niet als de Pensioenbelasting in de Tweede
Kamer zoo mocht worden veranderd dat haar karakter van surrogaat-premieheffing zou
verdwijnen.
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Buitenland.
De val van Erzeroem in Armenië voor de overmachtige Russische legers van den
Kaukasus heeft allerwege een diepen indruk gemaakt. De Turken leden hier een
gevoelige nederlaag, waarvan de omvang nog niet vast staat - Turksche en Duitsche
berichten stellen natuurlijk de zaak minder ernstig voor - maar de gevolgen kunnen
belangrijk zijn, als het niet mocht gelukken den marsch der Russen naar Mesopotanië
tegen te houden. Nog houden de Engelsche troepen het bij Koet-el-Amara en worden
de tot hun ontzet bestemde legerbenden aan den Beneden-Tigris verzameld. Het zou
al heel slecht voor de Turken gaan, als de Russen op den duur - een paar maanden
hebben zij in die ongebaande streken nog wel werk - in Mesopotanië konden
doordringen om ze te bevrijden, ten minste den Bagdad-spoorweg, voor zoover
voltooid, te bedreigen. In ieder geval dreigt daar in het Oosten gevaar, ernstig gevaaar
voor de Centralen, ook voor hunne voorgenomen onderneming op Egypte en het
Suez-kanaal, waarvan men nog weinig zekers verneemt.
De Centralen zelf vorderen intusschen snel in Albanië en omsingelen Durazzo,
waar de brave Essad, en Walona, waar de Italianen een beleg te gemoet gaan. Het
blijkt meer en meer, dat de laatsten vooral schuldig zijn aan het noodlot der Serviërs
en Montenegrijnen, door hun verzuim om bijtijds te hulp te komen. Trouwens zij
hebben aan de Isonzo al hunne krachten noodig en het gaat hun daar niet voordeelig:
met de zwaarste verliezen gaan geringe successen daar gepaard, verliezen, waarvan
de grootte zorgvuldig verborgen wordt, terwijl de successen worden opgevijzeld,
zonder dat men werkelijk voortgang bemerkt. Hun tegenzin om de vorming van een
machtig Groot-Servië te begunstigen en zich een mededinger in Albanië te scheppen
speelde bij hunne traagheid op den Balkan blijkbaar een belangrijke rol, die hen meer
en meer van de Serviërs verwijderde. Op de Adriatische Zee zijn zij alles behalve
meester en zien de kusten bij Rimini, Ancona en Revenna telkens ernstig beschadigd.
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Roemenië blijft volharden in zijn onzijdige houding, terwijl Griekenland morrend
en grommend zijn onafhankelijkheid aanhoudend door de Entente ziet aantasten,
zijn eilanden ziet bezetten door hare troepen en bij ieder teeken van onwil zich met
nog krachtiger maatregelen van muilbanding bedreigd ziet. Wel versterken de
Franschen en Engelschen zich duchtig in Saloniki en omgeving en hoort men nog
weinig van pogingen der verbonden Centralen om hen daar aan te tasten, maar de
positie van deze laatsten op den Balkan blijft gunstig; de stemmen, die vooral in
Frankrijk opgaan om de ondernemingen in het verre Oosten te staken en liever alle
krachten op het westelijke front te concentreeren, staan daarmede in nauw verband.
In het Westen zal de beslissing moeten vallen - zegt men overal -, als zij ooit valt.
Op het oostelijke front is de toestand ongeveer dezelfde als daar. Van Riga tot bij
Czernowitz staan Russen en Centralen blijkbaar evenzoo tegenover elkander als
Engelschen en Franschen tegenover de Duitsche troepen in de westelijke loopgraven.
Nu komt de lente weder en daarmede zal de strijd daar aan alle kanten weder herleven,
zooals reeds blijkt uit de paar honderd meter, die de eene zoowel als de andere partij
ten koste van zware verliezen den eenen dag neemt om ze den anderen dag weêr te
loor te zien gaan.
Honderd malen vraagt men zich wanhopig af: hoe zal er toch ooit een einde komen?
De Entente hoopt nog altijd Duitschland de keel toe te binden en vooral in Engeland
wordt erop aangedrongen de blokkade te verscherpen en daarbij op de rechten en
belangen der neutralen niet veel acht meer te slaan. Waarom zouden de neutralen
economisch profiteeren van een strijd, die toch ook de hunne is maar dien zij ons
laten uitvechten, den strijd tegen de Duitsche ‘barbaarschheid’, die de beschaving
der wereld bedreigt? Zoo roept men steeds luider in Frankrijk en Engeland. Laat ons
de Noordzeekust van Noorwegen's noordpunt tot Calais formeel afsluiten en er voor
zorgen, dat de neutralen - Noorwegen, Zweden, Denemarken, Nederland - niets meer
invoeren dan zij zelf noodig hebben, bepaald noodig - zoo roept een toenemende
menigte, in Engeland vooral. Als Amerika er niet was, zouden de kleine staten zeker
geen oogenblik worden gespaard door Engeland's zware ‘beschermende hand’. Het
aanhouden onzer mails is nog maar een klein begin Wat zal er volgen? Nog houdt
Grey stand tegenover den aandrang van ‘John Bull’ en zijn ‘bullying’ gevolg. Hoe
lang nog zal dit duren? Zeker niet langer dan de
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politieke constellatie eischt! En wij kunnen niet anders doen dan afwachten zonder
bravades als die in zeker ongelukkig intervieuw aan generaal Staal werden
toegeschreven en die hij door zijn openlijke verklaring een weinig heeft getemperd.
Afwachten, met het zwaard in de hand om onze vrijheid van handelen, van bewegen
tegen al te grove schending te verdedigen. Maar wij kunnen daarbij tusschen twee
stoelen in de asch komen te zitten. Want van den anderen kant dreigt Duitschland
den vreeselijken duikbootenen mijnen-oorlog, waaraan, zij het dan bij vergissing of
ongeluk, reeds zoovele Nederlandsche schepen ten offer vielen, nog op onbarmhartiger
wijze te zullen voortzetten, met nog onbekende middelen te zullen verscherpen.
Wachter, wat is er van den nacht?
Zal Amerika eindelijk en ten laatste tusschenbeiden komen? Er schijnt nog niet
veel kans op. Wel zijn Amerika en Duitschland het eindelijk zoo wat eens geworden
over de Lusitania-kwestie, maar het laatste zal voortaan, te beginnen met 1 April,
alle gewapende koopvaardijschepen als oorlogsschepen beschouwen en zoo mogelijk
vernietigen, nu Engeland weigert het wapenen van koopvaarders na te laten; de
bemiddelende inmenging van Amerika in deze dingen heeft nog weinig invloed
gehad, wat vele Amerikanen hindert. Amerika profiteert te veel van zijn neutralen
handel om het zwaard te trekken en oorlog te gaan voeren met een zwak leger en
een nog slechts half gereede vloot.
Intusschen houdt Duitschland het nog maar vol en laat zich de eene ontbering na
de andere welgevallen, want het weet, dat de Entente zijn ondergang wil, zijn
ondergang als groote mogendheid, als staat, als handelsvolk, als medeleider der
‘Kultur’. Vernietiging niet alleen van Duitschland's imperialisme, dat Engeland's en
Rusland's imperalisme naar de kroon stak, van Duitschland's militairisme, waarmede
het zijn veiligheid en zijn toekomst dacht te verzekeren; vernietiging ook van zijn
in 1870 gesticht staatsverband onder leiding van het Pruisen der Hohenzollern;
vernietiging zijner nijverheid, zijner koloniale, zijner handelsontwikkeling; en niet
alleen vernietiging van dat alles maar vernietiging zonder kans op wederopleving.
Men spreekt niet alleen van een ‘eeuwigen vrede’ onder blijvende leiding der Entente
maar ook van blijvende uitsluiting van Duitschland van alle markten der wereld, van
staatkundige, militaire en economische onderdrukking der Duitsche ‘barbarenwereld’,
die alleen haar ellendig bestaan zal kunnen en mogen rekken onder voortdurend
toezicht der Entente, die ook dat
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alles - wij wezen er reeds dadelijk op - immers verstaat onder haren strijd voor de
‘ideale rechten der menschheid’.
Is het wonder, dat Duitschland uitroept: nooit! Dan veeleer roemrijk strijdend ten
onder gaan! Het beperkt zich op allerlei gebied, eet minder en eenvoudiger om den
voorraad zoo lang mogelijk te doen strekken, belet of beperkt den uitvoer van wat
in het land zelf noodig is of kan worden, vindt nieuwe voedingsmiddelen, nieuwe
werktuigen, nieuwe grondstoffen of deze vervangende mengsels uit en richt zich met
alle energie in op een oorlogstoestand, die jaren zou kunnen duren, vele jaren nog.
Daar wordt reeds gesproken van een Japansch smaldeel, dat in de Middellandsche
Zee zou zijn verschenen, van de toenemende, door de Engelsch-Amerikaansche pers
gevoede verbittering in Amerika tegen Duitschland en zijn duikbooten-plannen;
Kameroen heeft het lot van Duitsch West-Afrika gedeeld gelijk Zuid-Afrika onder
leiding van.... generaal Smuts op Duitsch Oost-Afrika aandringt.
Grootsche kamp, reuzenkamp van weerszijden, waarin alleen zegepraal te winnen
is met onschatbaar en onherstelbaar verlies aan menschelijke kracht, aan menschelijke
beschaving, aan menschelijk geluk, aan alles wat der menscheid dierbaar is.
Zou de terugkeer der bezinning nog lang moeten duren? Wij, hier in Nederland,
in de Scandinavische landen, in Zwitserland, in Spanje en Portugal, zijn nog niet
medegesleept in den noodlottigen maalstroom van krankzinnigheid, die Europa, de
wereld overstelpt. Wee den dag, waarop die maalstroom ook ons zal grijpen, ook
onze bezittingen, onze krachten, onze kinderen zal opeischen om ze te werpen in
den onverzadigbaren bloedigen muil van den Leviathan! Nog staan wij. Laat ons
toezien, dat wij niet vallen.
B
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Leestafel.
Dr. A. Pannekoek. De Wonderbouw der Wereld. De grondslagen van ons
sterrekundig wereldbeeld populair uiteengezet. Amsterdam. S.L. van Looy,
1916.
In het prospectus wordt aangaande dit boek meegedeeld, dat erin een methode gevolgd
is ‘die geheel afwijkt van de wijze van behandeling in de meeste populaire leerboeken.
In de meeste werken worden de uitkomsten der wetenschap omtrent den bouw van
het heelal meer of minder bevattelijk kant en klaar meegedeeld en uitgelegd, met de
gronden en bewijzen, waarop ze steunen, en de verschijnselen vermeld, die ermee
samenhangen. In dit boek wordt uitgegaan van de verschijnselen, met de meest
eenvoudige uit ons dagelijksch leven beginnend; daaruit worden gevolgtrekkingen
afgeleid, die elk gewoon menschenverstand zonder vooropgezette kennis er uit moet
afleiden.
Zoo zal dan een primitief wereldbeeld gevormd worden, dat door steeds meer
verschijnselen in aanmerking te nemen steeds gecorrigeerd wordt, tot eindelijk het
wereldbeeld der moderne wetenschap te voorschijn komt.
Bij deze behandelingswijze verliest de wetenschap geheel het dogmatische karakter
van aannemen op gezag der groote geleerden, dat zoo licht optreedt wanneer het
moderne wereldstelsel kant en klaar voor ons wordt neergezet’, meent de schrijver.
Het is duidelijk, dat de hier geschetste methode de tegenwoordige mode-methode
voor onderwijs in de natuurwetenschappen is. Zeker klinkt wat er in wordt
voorgespiegeld heel fraai. Maar het komt mij voor dat het volgen der methode toch
meer schijn dan wezen is. Ik geloof niet dat een gemiddelde hedendaagsche hoogere
burgerscholier of lezer van een populair werkje als dat van Dr. Pannekoek in staat
is alle conclusies zelf te trekken en zoo zelf het wereldbeeld te vormen, waaraan de
grootste denkers eeuwen gewerkt hebben om het te voltooien. Tenzij dan de conclusies
aan dien scholier of lezer gesuggereerd worden door iemand
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die ze van te voren al kende. Zoo spreekt men dus niet bewust op gezag van een
groot geleerde, maar onder suggestie van zijn leermeester, wanende het zelf gevonden
te hebben.
Doch wanneer men de geschetste methode nu eenmaal wil kiezen, moet wel
toegegeven worden dat zij door Dr. Pannekoek met groote consequentie en zuiverheid
is toegepast, en dat het boek zeer geschikt is den lezer in kennis te brengen met de
eenvoudigste bijzonderheden van den loop van zon en maan, die ook aan de
beschaafden van ons volk veel te onbekend zijn.
W.
H. van der Mandere. Hugo de Groot. (Serie I, 10: Onze groote mannen).
Baarn. Hollandia-drukkerij, 1915.
Een zonderling overzicht van De Groot's leven en werkzaamheid. De schrijver, die
blijkbaar uit de zooveelste hand werkte, sukkelt aanhoudend met die nare klassieken,
welker overdreven bestudeering hij met nadruk aan De Groot verwijt! Hij is blijkbaar
zelf heelemaal niet in die fout vervallen: er is geen latijnsche aanhaling, bijna geen
latijnsche naam in dit boekje, die zonder fouten geschreven is. Het geheel is blijkbaar
in vliegende haast samengesteld; vele zinnen loopen niet af of zijn foutief gebouwd.
Inderdaad, het is te hopen, dat de ‘Hollandia’ hare biografieën voortaan aan bevoegder
handen toevertrouwt. Het boekje is naar alle kanten een mislukking, wat jammer is,
vooral voor den schrijver: de reputatie van De Groot zal er niet onder lijden, gelukkig!
P.J.B.
Het Joodsche Lied. Door Jacob Israël de Haan. Amsterdam. W. Versluys,
5676 (1915).
De oorzaken waardoor deze Joodsche Liederen mij in zeldzame mate hebben geboeid
zijn van zeer verschillenden aard. Misschien is wel een van de eerste deze dat, afgemat
door het luisteren naar zooveel eentonig geklaag van talrijke erotische dichters die
voor hun zuchten in woud en duin, voor hun klachten over de wuftheid der liefde en
over 's levens wee zonder ophouden onze belangstellende aandacht vragen, onze
geest zoo plotseling tot scherp toeluisteren werd opgeroepen door het ‘Jeruzalem,
eer ik U vergete’, dat ons tegenklinkt uit deze liederen van herdenking.
Eigenlijk moest ik niet van ‘tegenklinken’ spreken. Met opzet heeft de dichter den
klank zijner liederen veeleer gedempt gehouden dan het tegendeel. Hij gevoelde dat
als een eisch door de stof
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gesteld. Wat is dan die stof? Het is de herdenking van zijn eigen Joodsch verleden,
en dat van zijn Volk, beide in zekeren zin een verloren schat, beide in hoogere
beteekenis een onvervreemdbare rijkdom.
Zooals een ‘verloren zoon’, die zich gevoelt als een balling uit het lang verlaten
vaderhuis, zoo toont ons de dichter van het Joodsche Lied één voor één al de
vertrekken uit de nooit-vergeten woning. Hij doet dat met uiterst plastische
nauwkeurigheid van herinneringsvermogen, met al die mededeelzame voornaamheid
waarmee de zonen van het oude Volk bescheid geven als gij vraagt naar hun heilige
tradities, maar bovenal hij doet dat meestal met een verrassenden afkeer van vertoon
of van zelf behagen, al vindt hij in de herdenking van elk feest zich zelven weer,
zooals hij zich ziet bij het Paaschfeest:
Ik was een vrome knaap, toen was zoo wonderteer als droomen
Het waken in den Heil'gen Nacht,
En ik dacht hartverrukt: zal dan dit jaar de Profeet komen,
Zoo menig jaar verwacht?

Ook aan Israël's toekomst, aan zijne nationale idealen, aan het Zionisme en dergelijke
onderwerpen is menig lied van dezen bundel gewijd. Misschien goed en oprecht
gemeend. Maar mijne oogen zochten toch na het eerste doorbladeren niet die
hooggestemde liederen weder, doch de roerende strofe van dat Sabbathsvers waarin
de dichter zijne moeder herdenkt:
Zij brak het heilig brood, en naar het Licht
Hief zij heur handen, zeegnend uitgespreid,
Dan was de heilige rust ingewijd,
Er bloeide een vreugd over moeders gezicht.

K.K.
B. de Ligt. Christen-Revolutionair II. Over het Dramatisch Karakter van
den Godsdienst. Zwolle. J. Ploegsma, MCMXV.
Het valt niet gemakkelijk dit werkje aan te kondigen. Vooreerst omdat de schrijver
ons nadrukkelijk waarschuwt: ‘Er is in den laatsten tijd over mijn werk en persoon
vaak nogal “lichtvaardig” gesproken,’ en we, aan dezen wenk gehoorzaam, ons
onwillekeurig in een ernstig postuur zetten, wat natuurlijk onzen ernst niet bevordert.
In de tweede plaats omdat de voorrede, die den opzichtigen titel zal rechtvaardigen,
uitgedijd is tot een boek Christen-
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revolutionair I. Over de mogelijkheid eener nieuwe cultuur - dat echter nog niet is
verschenen.
Zonder ons dus verder druk te maken over dien al te zwaarwichtigen titel, lezen
we het boekje zooals het zich geeft: een bundel preeken en toespraken.
En dan vinden we hier verblijdende, naast vervelende dingen.
Het verblijdende is de ernst en hartstocht waarmede deze jonge prediker zich richt
tot onzen tijd. Hij is een mensch van dezen tijd die in de taal van onzen tijd de
kinderen van onzen tijd wil wijzen op de eeuwige realiteiten. Dit gevoelen we direct
aan de levende, persoonlijke taal, die zich gelukkig niet te dikwijls te buiten gaat aan
weeë, bij vele dominees zoo geliefde, woordspelingen als deze: ‘dat de handel
handelingen van apostelen onmogelijk maakt’ (bl. 173). Ook gevoelen we dit aan
een oprecht streven zich te houden buiten het kerkelijk partijkrakeel.
Daarom is het zoo vervelend dat de inhoud telkens doet denken aan vieux jeu.
Daar is b.v. de preek Vuur in den Braambosch.
‘De braambosch stond in brand, en hij werd niet verteerd. - Wat wil dit zeggen?
- “Niet door kracht, noch door geweld, maar door mijnen Geest zal het geschieden,
spreekt de Heer” (bl. 44).... Dit is de zin van den brandenden braambosch: zalig de
armen van geest.... Mozes, zegt men, beteekent in 't egyptisch: kind, en 't wonder is,
dat God door hem als door een kind Het Groote Huis overwinnen zal. Mozes wordt
Gods braambosch... Jezus was een man van smarten, veracht - een braambosch....
“Ik kan van mijzelf niets doen”: de braambosch. “Doch mijn Vader werkt in mij”:
het Vuur (bl. 46/47). Amos, Hozea, Jesaja, Jeremia, vlammen des Vuurs in 't midden
van den braambosch! (bl. 48). O 't heelal wordt één braambosch’ (bl. 49). Dit weer
in de mode komende allegoriseeren, dat alles zoo dierbaar vergeestelijkt, overwoekert
telkens de realiteit, doezelt die weg. De realiteit der christelijke prediking toch is
Christus zelf. Doch wat lezen wij in een te Nunen gehouden kerstpreek? ‘Is dat niet
wonderlijk: het nieuwe lichtleven, de komende zon wordt in den winter geboren uit
het sterrebeeld de Maagd. Uit stilte, in duisternis wordt de Zonnegod geboren, wanneer
het sterreteeken van de Maagd zich boven den horizon heft.... In het oude Indië werd
onze Kersttijd genoemd “de ochtendschemering der Goden”.... Ook van Osiris verhaalt
men, dat die uit een onbevlekte Maagd, een “Hemelkoningin”, een “Ster der Zee”,
werd geboren.... De Maagd is in het dichten en droomen der volken de reine natuur;
de loutere
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onvoldaanheid met zichzelf; het puur ontvankelijk geworden zijn; 't zuiver verlangen
naar het Hoogste.... In deze donkere wereld van zonde, lijden, ondergang, dood, viel
goddelijk Lichtzaad; wordt, als een zon, de Zoon geboren’ (bl. 86-98). Welnu, dit is
anders niet dan de in een nieuw kleed gestoken oude gnostiek, waartegenover de
Johannëische geschriften de belijdenis ‘dat Jezus Christus in het vleesch gekomen
is’ stellen als criterium der waarheid.
Daarom is onze houding in deze een afwachtende. De vorm dezer prediking is wel
van en voor onzen tijd, die immers gaarne spreekt van: ‘reuzen’. Maar de forsche
toon bracht ons niet den inhoud, dien we zoozeer behoeven. Misschien later? We
hopen het, maar vreezen ervoor, juist wegens dezen zichzelf behagenden toon.
G.F.H.
Mr. S. van Houten. Vijf en twintig jaar in de Kamer (1869-1894). Vierde
periode. Onder het voorloopig kiesrecht der Grondwet (1887-1894).
Haarlem. H.D. Tjeenk Willink en Zoon, 1915.
In het bijzonder voor hen, die eenigen tijd hebben meegespeeld op het tooneel, waar
de heer Van Houten lange jaren een der hoofdrollen vervulde; en dan natuurlijk het
meest voor hen, die hem erkenden als hun meerdere in staatsmanswijsheid, als hun
voorlichter en vaak als hun vertrouwden leidsman, is het een genot, zich met de
lezing van dit boek den tijd van 20 à 25 jaren geleden weder voor den geest te halen.
Hoe luisterden de Kamerleden van alle partijen, wanneer Van Houten aan het
woord was! Hij had, in zijne voordracht, niets van het meesleepende van een Verniers
van der Loeff; ook niets van het scherpe, bijtende van een Rutgers van Rozenburg;
nog minder sprak hij de overweldigende taal van een Schaepman, of volgde hij het
voorbeeld van fraaie, soms indrukwekkende beeldspraak, gegeven door een Beelaerts
van Blokland. Inderdaad, oratorisch talent had hij weinig; men zou zijn voordracht
eerder doceerend kunnen noemen; wat hij zeide zat logisch in elkaar, was duidelijk,
trof het hart van de behandelde quaestie, toonde dat hij deze terdege kende. En...
door weinigen zeker werd hij overtroffen in de kunst der zelf beheersching; deze
raakte niet verloren, ook al werd zijne verontwaardiging gewekt.
Is het toch niet jammer, dat voor een zoo hoogstaand man als hij, sedert zijn
aftreden als minister in 1897, geen plaats meer was in onze volksvertegenwoordiging?
Hoeveel nut had hij daar nog kunnen stichten!
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Het thans verschenen werk - het laatste der reeks - geeft op menige bladzijde stof tot
overdenking. Niet het minst wat Indië betreft.
In den tijd van Keuchenius' ministerie zaten wij ten volle in het Atjehsche moeras,
en niemand wist eigenlijk, hoe er uit te komen; doortastend optreden was helaas van
1873 af uit den booze geacht, en men kon haast niet erger beschuldigd worden dan
van ‘zucht tot agressie’. Nog later, toen Van Heutsz al een heel eind op den goeden
weg was, werd waarschuwend in de Eerste Kamer gevraagd: ‘wilt gij een continent
veroveren?’ Maar in 1889 en '90 wist men er niet beter op, dan de Sultanspartij na
te loopen; zonder succes natuurlijk, maar wel tot schade nog van ons prestige bij de
enkele bevriende hoofden!
Met de Gouvernementskoffiecultuur was het eenzelfde geval: de bestaande toestand
deugde niet; daarover was men het wel eens, maar afdoende maatregelen bleven
achterwege. Jarenlang heeft men allerlei lapmiddelen aangewend, doch te vergeefs;
eerst onlangs is de juiste beslissing genomen.
Het opium werd alom verpacht; het zooveel ellende brengende pachtstelsel vond
ijverige verdedigers, en Keu chenius noemde de regie ‘een onmogelijk stelsel’. Toch
is het sedert overal in Indië ingevoerd, met het gevolg ook dat men in verschillende
streken ‘verboden kringen’ niet alleen kan aanwijzen, maar ook handhaven.
Decentralisatie... ondanks herhaalde vertoogen van de heeren Cremer en Van
Houten o.a., scheen zij langen tijd voor Indië iets onmogelijks; minister Bergsma
(1896) voelde er nog niets voor. Maar zij is gekomen, ook (sedert 1903) door de
instelling van landschapskassen in de indirect bestuurde gebieden; hoeveel er nog te
wenschen blijve, ik geloof dat niemand, twintig jaar geleden, zou gedacht hebben
dat we nu reeds zoover gevorderd zouden zijn als inderdaad het geval is.
Zoo zouden er meer onderwerpen te noemen zijn - de financieele verhouding van
Indië tot het moederland en de Indische leeningen b.v. -, waaromtrent Van Houten
in zijn tijd waardevolle adviezen gaf. Op het gebied der binnenlandsche staatkunde
was dat zeker niet minder het geval; om slechts één voorbeeld te noemen: zijn verzet
tegen Tak's kieswet, die op goede gronden in strijd werd geacht met de eischen, door
de Grondwet gesteld.
Summa summarum: ook de tegenstanders zullen, wanneer zij de Vijf en twintig
Jaren lezen, moeten erkennen dat Van Houten gerekend moet worden tot de beste
Nederlanders.
E.B.K.
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Onze Koloniën, onder redactie van R.A. van Sandick, c.i. Serie II, afl. 4-6.
Baarn. Hollandiadrukkerij, 1915.
In het drietal monografieën, dat thans voor ons ligt, bespreekt Dr. A.W. Nanninga
de theecultuur op Java (no. 4), geeft Professor F.A.F.C. Went eene verhandeling over
's Lands Plantentuin te Buitenzorg (no. 5) en heeft S. Kalff het over Eene doode taal
in Indië (no. 6).
Wie het hoofdstuk over Thee, voor de nieuwe uitgaaf van Van Gorkom's ‘O.-I.
Cultures’ door den heer Nanninga bewerkt, heeft gelezen, zal uit den aard der zaak
in het thans verschenen geschrift weinig nieuws vinden, al laat hij niet onopgemerkt
dat de gegevens der allerlaatste jaren niet ongebruikt zijn gebleven. Natuurlijk is
tegen de overeenkomst op vele plaatsen geen bezwaar; de ‘O.I. Cultures’ en ‘Onze
Koloniën’ zijn voor geheel verschillende kringen van lezers bestemd.
Wat wij wel zouden willen vragen: degenereert de theeplant op Java? Op bl. 284
der O.I. Cultures II zegt de heer N. dat men dat vroeger wel dacht, maar, voegt hij
er bij, ‘van deze waan is men teruggekomen en sedert een aantal jaren worden ook
op Java yele zaadtuinen aangelegd’. Men kan op Java, zoo vernemen wij verder
‘evengoed als in den vreemde (in Br. Indië) zaad van vrij zuiver type verkrijgen en
heeft dan nog het voordeel dat het op Java gegroeide zaad sterkere planten geeft’.
Was dit te sterk uitgedrukt? Men zou het wel zeggen als ons thans (O.K. No. 4,
bl. 13) wordt gezegd... ‘menig planter vindt het beter, geïmporteerd zaad te gebruiken,
daar veelal de opinie heerscht dat de theeplant op Java in zeker opzicht degenereert’.
Vermoedelijk zijn de deskundigen het ten deze nog niet eens en heeft nu de eene,
dan de andere meening de overhand.
Het boekje van Dr. Nanninga past, dunkt mij, precies in het kader der monografieën,
bestemd voor ieder Nederlander die iets van ‘een onderdeel der koloniale huishouding’
weten wil. Jammer alleen, dat de stijl hier en daar niet wat beter verzorgd is; men
zie b.v. de laatste bladzijde.
No. 5 der serie handelt, zooals ik zeide, over 's Lands Plantentuin te Buitenzorg,
‘een van de instellingen van Ned. Indië’, merkt Prof. Went terecht op, ‘waarop wij
Nederlanders het meest trotsch kunnen zijn’. De naam zegt inderdaad veel minder
dan de werkelijkheid; zooals Prof. van Romburgh het eens heeft uitgedrukt, 's Lands
Plantentuin is zijn naam ontgroeid, nu daaraan in de laatste dertig jaren tal van
inrichtingen en laboratoria zijn toe-

Onze Eeuw. Jaargang 16

475
gevoegd. Aldus kan men, gelijk Prof. Giesenhagen (1902) deed, niet alleen spreken
van ‘één groot tropisch park dat in schoonheid zijn gelijke zoekt’, maar ook staande
houden, dat het ‘in wetenschappelijke beteekenis door geen anderen tuin ter wereld
wordt geëvenaard’.
Prof. Went deed een nuttig werk, door op populaire wijze de waarheid van dit
oordeel te bewijzen, en de verdiensten te doen uitkomen van de mannen, wier kennis
en toewijding den tegenwoordigen toestand hebben gewrocht. Moge zijn boekje in
veler handen komen!
Veel minder ben ik ingenomen met no. 6 der serie, waarin de heer S. Kalff het
heeft over Eene doode taal in Indië. Hij schijnt hiermede te bedoelen ‘het Koloniale
Nederlandsch uit de 17e en 18e eeuw met zijne vele eigenaardige termen en
zegswijzen’, die ‘zeker niet weer in het spraakgebruik terugkeeren’, - maar hij haalt
er allerlei bij, zooals een (gefingeerd?) minnebriefje van het jaar 1822 en andere
schrifturen van menschen die met onze taal of haar gebruik op slechten voet stonden;
grapjes als het verhaal van den slager ‘die een rekest wilde indienen om tot raad van
Indië benoemd te worden’; een verhaal over Lucas Cardeels, omtrent wien wij thans,
dank zij dr. F. de Haan (Priangan, I, bl. 192) wel beter weten....
En als hij vermeldt dat (bl. 34) de slavernij in de Nederlandsche Koloniën in 1860
is afgeschaft, dan zoude ik den heer Kalff toch wel in overweging willen geven, eens
na te gaan wat daarover na 1860, niet alleen in de inlandsche, slechts in naam tot ons
gebied behoorende staten, maar ook in gouvernementsland, b.v. Sumatra's Westkust,
nog is te doen geweest.
Neen, het boekje van den heer Kalff laat zich hier en daar wel aangenaam lezen,
maar is in zijn geheel m.i. geen aanwinst voor de koloniale literatuur.
E.B.K.
P.J. Blok, Geschiedenis van het Nederlandsche Volk. Tweede druk. 4
deelen. Leiden, A.W. Sijthoff's Uitgevers-Maatschappij.
Het is nauwelijks drie jaren geleden, dat ik in deze rubriek (Onze Eeuw, 1913 I, bl.
309) het eerste deel van den herdruk van Blok's Geschiedenis aankondigde, en thans
reeds is het werk compleet.
Wie de beide drukken, zij het slechts min of meer oppervlakkig, met elkander
vergelijkt, merkt al zeer spoedig op hoezeer de
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Schrijver gebruik heeft gemaakt van de vele, inmiddels verschenen gegevens; en hij
heeft eerbied voor de groote werkkracht, ook thans weder ten toon gespreid.
Een werk als dit is nooit ‘af’; na professor Blok zullen weer anderen komen, die
nieuwe gegevens kunnen verwerken en nieuwe gezichtspunten openen. De ‘volledige
geschiedkundige waarheid’ is een ideaal, dat men wel steeds naderbij komt, maar
nooit geheel bereikt. Voor den tegenwoordigen tijd is dit boek in zijn geheel, al kan
misschien op enkele, laat het zijn op tal van (betrekkelijk ondergeschikte) punten
verschil van opvatting bij de deskundigen bestaan, een onpartijdige, betrouwbare
gids; wanneer onze onderwijzers en leeraren in de Vaderlandsche geschiedenis dien
leidsman volgen, zal hun onderricht belangrijk winnen en meer nut stichten. Want,
- al worden de lessen der geschiedenis veelvuldig veronachtzaamd, óók doordat men
ze niet kent, het woord van Friedrich von Schlegel blijft toch waar: der Historiker
ist ein rückwärts gekehrter Prophet’.
E.B.K.
Jo van Ammers-Küller. Een jonge leeuw van Vlaanderen. Haarlem. H.D.
Tjeenk Willink en Zoon. 1915.
De schrijfster, wier ‘Roman van een Student’ wij hier vroeger met ingenomenheid
hebben besproken, geeft ons ditmaal een boek, waarvoor zij de stof ontleend heeft
aan den tegenwoordigen oorlog, aan de bekende gebeurtenissen in België tijdens de
eerste maanden van 1914. Van het begin van den oorlog af, zoo vertelt zij in haar
woord vooraf, heeft zij in een dagboek indrukken verzameld, door ooggetuigen:
soldaten, journalisten, doctoren, in couranten en tijdschriften weergegeven. Doel
dier verzameling was haar kinderen later in staat te stellen zich een denkbeeld te
vormen van den uit den oorlog ontstane ellende; later is zij gezwicht voor het
denkbeeld uit vele fragmenten een verhaal te vormen, dat een indruk zou kunnen
geven van het leed en de verwijdering, door den oorlog in een Belgisch gezin gebracht.
Zoo zijn dan de personen in dit verhaal verzonnen, maar wat zij doorleven, hun
avonturen en ervaringen, zijn bijna alle ontleend aan wat mevrouw van
Ammers-Küller had verzameld.
De kennis der methode, waarnaar deze schrijfster heeft gewerkt, verhoogt
ongetwijfeld onze belangstelling in de geschiedenis, die zij ons te lezen geeft. Hadden
wij hier te doen met vruchten van verbeelding, wij zouden, dunkt mij, veel koeler
daartegenover staan. Nu weten wij dat weliswaar deze Leon (het ‘Leeuwke’, zooals
de
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chauffeur den 16-jarigen, dapperen knaap noemt en die de titelheld van het verhaal
is), deze Jean en Denise en Gustav en alle anderen niet bestaan, maar dat wat ze doen
en denken en gevoelen en wat hun wedervaart wel wezenlijk en echt is, doorleefd,
doorvoeld, geleden en gedaan. En dit geeft aan dit boek een zekere documentaire
waarde, want hierin zijn vastgelegd de door de schrijfster verzamelde documenten.
Intusschen valt hierop natuurlijk wel iets af te dingen. Iedereen weet hoe voorzichtig
men moet zijn met het geven van onbeperktcrediet aan de verhalen van ‘ooggetuigen’
ook in dezen oorlog; de menschen, die, allicht onder hevige gemoedsbewegingen,
allerlei ongewone, vaak gruwelijke en verbijsterende gebeurtenissen hebben
meegemaakt, zijn niet de meest geschikten om ons daarvan een onpartijdig, objectief
verslag te bezorgen, ook al zijn zij zelven persoonlijk volmaakt te goedertrouw. Er
is dus reden om te vragen of de door mevrouw van Ammers-Küller bijeengebrachte
bouwstoffen vertrouwen verdienen, althans te vragen in welke mate dit het geval is.
Men zou hiertegen kunnen aanvoeren, dat deze bedenking niet zwaar mag wegen,
aangezien die bouwstoffen gebezigd zijn voor de samenstelling van een kunstwerk,
van een roman, niet voor een zuiver geschiedkundig werk. Maar deze tegenwerping
zal - meenen wij - niet worden aanvaard door de schrijfster zelve, die klaarblijkelijk
wel meent dat zij haar ‘documents humains’ als volwaardig materiaal mag
beschouwen, althans grootendeels. Misschien ook zou zij zeggen (en zou daaraan
gelijk hebben) dat in elk geval de door haar gebruikte relazen dan toch getrouwelijk
weergegeven welken indruk de groote gebeurtenissen gemaakt hebben op de
menschen, die daarbij betrokken waren en dat hier boven de objectieve
geschiedkundige waarheid staat de weerslag van het gebeurde op de getuigen en de
slachtoffers. Toch is er reden om te gelooven dat de schrijfster zelve begrepen heeft
met omzichtigheid te moeten te werk gaan. Want - en dit is o.i. zeer prijselijk hoezeer het boek met veel warmte en liefde is geschreven en vol is van levendige
schilderingen, ook diepgevoeld medelijden met het arme, geteisterde België ademt
- mevrouw van Ammers-Küller streeft zichtbaar naar zekere objectiviteit, o.a. daar,
waar zij de vraag aanroert hoe de geduchte ‘mêlée’ in Leuven is ontstaan en aan
welke zijde de schuld ligt voor het toen en daar gebeurde. Ook overigens moet men
het, meenen wij, waardeeren dat zij, trots alle warmte en levendigheid, heeft weten
te vermijden het goedkoope, akelige, weerzinwekkende realisme, waartoe de stof
een minder nauwgezet
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en kieschkeurig schrijver gemakkelijk had kunnen verleiden. Terecht heeft zij
begrepen en gevoeld, dat de lezer, ook al spaarde zij hem het brutale en brute, uit
het verhaal zelf voldoende opnieuw zou leeren hoe gruwelijk een oorlog als deze is,
welk een onmetelijke ramp over een land als België door de deelneming aan dien
oorlog wordt uitgestort en hoe ontzettend het lijden is, dat ginds wordt geleden.
H.S.
Jeanne Reyneke van Stuwe. De groote Voltige. Twee Deelen. Amsterdam.
L.J. Veen, z.j.
Dit is no. 11 van den langdurigen cyclus der ‘zijden en keerzijden’-romans. Men
weet: Jeanne Reyneke van Stuwe brengt ons in allerlei ‘werelden’; wij zijn ditmaal
in die van het circus en het stuk speelt te Scheveningen, 1913, in de arena, de
kleedkamers, het café van den circus-Schumann en daarbuiten. Ook nu, als vroeger,
ontplooit de schrijfster verbazend veel kennis van het milieu, waarin zij haar personen
plaatst; wekt ook nu weer den indruk dat zij weet hoe in deze kringen wordt geleefd,
gedacht, gesproken, dat zij ook heel wat afweet van het bedrijf en van al wat daarmee
samenhangt. Zeker heeft ze ook nu een stevige voorstudie moeten maken; men schudt
dit alles zoo maar niet uit zijn mouw! Ons is het niet mogelijk na te gaan of dit alles
nu waar is en juist; men herinnert zich wellicht dat wij wat dit betreft bedenkingen
hadden tegen ‘Gelukkige Menschen’ (no. 9), waarin naar ons voorkwam de schrijfster
trots haar groot vertoon van speciale en locale kennis der Haagsche hofkringen
meermalen ‘er naast’ was. Sindsdien zijn we wat sceptisch geworden, al blijven we
vol bewondering èn voor de vruchtbaarheid der schrijfster èn voor haar studiezin,
die haar telkens weer zulk een moeizaam werk doet ondernemen. Minder dan bij
sommige vorige gelegenheden loopt ze thans met haar kennis van de ‘couleur locale’
te koop, al zijn er ook nu weer niet zoo weinig gedeelten aan te wijzen, waarin we
wel geheel leven in de circus-sfeer maar die niet in rechtstreeksch verband tot de
roman staan of waarin althans ons allerlei bijzonderheden meegedeeld worden,
waarmee we niet veel verder komen dan tot nog dieper besef van het feit dat de
schrijfster opperbest dit leven bestudeerd heeft en nu tot in kleinigheden daarvan op
de hoogte is.
Het geval? Ach, dat beteekent weinig en is niet belangwekkend: Jan Heeze van
Wermelo ontvlamt op het eerste gezicht in blakende liefde voor een ongenaak baar
schijnende schoolrijdster; om haar te ontmoeten doet de jonge, reeds veelbelovende
architect
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zich als stalknecht en als lid van een equilibristen-troep bij Schumann engageeren.
Virginie Loisset gevoelt ook liefde voor hem, maar zij is een vrouw met een.... bont
verleden, op 't oogenblik geketend aan een (gehuwd) luchtkunstenaar en zij wil dus
Jan Heeze haar liefde niet bekennen. Het slot is dat zij, om uit den doolhof te geraken,
met den luchtkunstenaar vertrekt en met dien zal trouwen; wij hopen dat van Wermelo
na deze - voor een man van zijn stand en ‘standing’ kwajongensachtige - episode
weer mooie buitenhuizen zal gaan bouwen en nooit meer stof voor zoo'n romannetje
zal opleveren.
't Is eigenlijk toch jamoeer - mevrouw Reyneke van Stuwe vergeve mij deze
ontboezeming, waarmee ze overigens zich gevleid moge gevoelen - dat deze schrijfster
sedert zoovele jaren nu al voortgaat dit genre te beoefenen: dat der psychologisch
weinig beteekenende romans, welker aantrekkelijkheid gelegen moet zijn in de
wisseling van milieu's, waarin de handelende (meestal o zoo weinig handelende,
maar vooral veel - doch niet diep - gevoelende en steeds zwaar tobbende) personen
door haar worden geplaatst. Zeker. zij doet dit werk met groote virtuositeit en wij
zeiden ook reeds, dat daaraan ongetwijfeld heel wat arbeid wordt ten koste gelegd.
Maar is het succes niet te goedkoop en oogst zij dat succes niet vooral bij de ‘badauds’
onder de romanlezers, die het belangwekkend vinden door haar nu eens te worden
rondgeleid in de Haagsche hofkringen of in de jagerswereld of achter het gordijn en
in de kleedkamers van een paardenspel? Zij werkt, dunkt ons, naar dit recept: ik kies
telkens een nieuwe wereld, een velen onbekende omgeving, daar maak ik studie van,
zoodat ik er in thuis ben, de technische termen ken, het ‘argot’, den stijl enz.; is die
arbeid verricht, dan bedenk ik een zielkundig min of meer belangwekkende botsing
tusschen enkele personen, bij welke botsing het thema der liefde (lees vaak: hartstocht)
schering is en inslag. Nu zet ik mij tot schrijven. En daar zij de kunst van schrijven
heel wel verstaat - haar zinnen loopen gemakkelijk genoeg en de gesprekken zijn
meest vlot - brengt ze naar dit recept roman na roman voort... Maar is dit het beste
wat zij geven kan? Heeft zij vroeger niet betere boeken geschreven, hoogere kunst
gegeven dan dit altijd wel wat rammelende en, trots de vele woorden, vrij leege?
Wanneer onze oppervlakkige nieuwsgierigheid naar het circusleven bevredigd is,
wat blijft ons dan bij van het conflict tusschen Jan en Virginie? Er is weinig diepte
in, weinig zielkundige ontleding, al vermeien beiden zich in lange zelf-beschouwingen
en overpeinzingen. Zoo wordt het heele boek wel een beeld van circus-gedoe: druk
en
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levendig en lawaaiig, bont en druk, alles voor den oogenblikkelijken indruk, ‘tout
en dehors’.
Wij wachten van haar weer eens een rijp, wel-overwogen en goed-doordacht werk.
H.S.
Dan. M. Klijzing en Dr. H.J. Prins. De noodzakelijkheid eener
oorlogswinstbelasting. Amsterdam. Van Holkema en Warendorf, z.j.
De candidaat-notaris en de scheikundig ingenieur, die hier aan het woord zijn, geven
in dit brochuretje van 10 blz. eigenlijk niets anders dan een oppervlakkige
beschouwing over een belangwekkend en nu juist niet zoo heel eenvoudig onderwerp.
Men kan het natuurlijk met de schrijvers eens zijn dat allicht het bestaande
belastingstelsel niet voldoende is om ook in dezen critieken tijd ‘den monetairen
toestand van den Staat gezond te houden’ (gelijk zij dat noemen). Maar wanneer
men het ‘algemeen en ook officieel bekend zijn’ van oorlogswinsten afleidt uit een
oproep van het Kon. Nationaal Steuncomité, dan is dit toch niet zeer klemmend. Dat
zulke winsten gemaakt worden, ontkent niemand, maar wie ze als belasting-object
beschouwen gaat, moet er wat meer van zeggen dan het Steuncomité deed. In
oorlogswinsten zien beide auteurs de bron, waaruit de bijzondere uitgaven bestreden
moeten worden. Hier ware op haar plaats geweest eene zij het ruwe raming van die
winsten en van de daaruit voor den fiscus te verkrijgen baten; men zou dan gekomen
zijn tot de thans zelfs niet gestelde vraag in hoever zulke baten werkelijk tot bestrijding
der bijzondere uitgaven zouden kunnen bijdragen.
De bepaling der wijze van heffing wordt afgedaan in zes punten, waarvan het 1ste
luidt: elk na 1 Augustus 1914 nieuw opgericht bedrijf wordt, behoudens tegenbewijs,
geacht uitsluitend het maken van oorlogswinst ten doel te hebben gehad, zoodat alle
winst van die bedrijven als oorlogswinst aan te merken is. Het 6de punt luidt
eenvoudiglijk: ‘geen uitstel in dezen’.
Men weet, dat eene commissie, door den Minister van Financiën ingesteld, bezig
is geweest het vraagstuk der heffing eener belasting op oorlogswinsten te onderzoeken;
wij denken niet dat de leden dezer commissie door dit geschriftje veel wijzer zullen
zijn geworden! Het laat zich ook niet prettig lezen; de stijl is niet wel verzorgd. B.v.
‘Behalve critiek op den inhoud, werd meer in 't bijzonder den (sic!)vorm aangevallen’.
Het dunne boekje kost 'n kwartje. Veel geld. Oorlogswinst?
H.S.
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[Tweede deel]
Overneming verboden.

De Van Beemsters
Geschiedenis eener Familie
Door Gerard van Eckeren.
V.
Het was één van die ochtenden dat Aleid maar niet opschoot. Ze had naast zich in 't
gras een grooten bak vol snijboonen om af te halen, en nu was eerst Pleuntje haar
een paar maal komen storen en naar huis halen, had daarna Sam zich in de
doornstruiken verward en zijn kieltje opgehaald, dat zij, onder 't ongeduldig krijschen
van het kind, had moeten dicht naaien, en daarna was, tot overmaat van ramp,
mevrouw Witteveen haar een goed uur komen ophouden. - Dit gebeurde wel meer
in den laatsten tijd, en die bezoekjes waren Aleid steeds wat pijnlijk, vooral sinds zij
naar de eigenlijke bedoeling ervan niet meer behoefde te gissen. Eerst had zij de zaak
voor Nout verzwegen, maar op den duur kon zij daar toch geen vrede bij vinden, en
toen Nout alles wist had ook hij het geval erg moeilijk geoordeeld en vooral voor
mevrouw Witteveen zelf heel penibel. Mevrouw Witteveen hield een pension, en nu
bleek het dat dit pension niet heel goed ging in de laatste jaren bij gebrek aan het
noodige bedrijfskapitaal. Mevrouw Witteveen was officiersweduwe, en na den dood
van haar man door vrienden aan wat geld geholpen om ‘Heizicht’
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te koopen in 't dorpje Heidenoord, dat als een stille, rustige omgeving wel in trek
leek. Er waren dan ook iederen zomer wel wat menschen: een paar oude dames die
er al jaren kwamen, een jonge schilder en nu en dan eens een verpleegster of
onderwijzeresje dat rust behoefde. Maar nooit was het huis geheel vol, en dat moest
toch, wilde het pension rendeeren. Het scheen dat de menschen over 't algemeen
Heidenoord wel een lief plaatsje vonden, maar toch wat heel triest en wat erg verlaten;
die eindelooze heivlakte en de zwarte dennenbosschen met de brandende
avondluchten... 't was wel heel pitoresk, maar ook angstwekkend-somber, - en afgezien van de beide oude dames - was 't dan ook zelden voorgekomen, dat twee
jaar achtereen de Heidenoorders op den weg langs Heizicht de zelfde gezichten
ontmoetten. - Daar kwam bij dat men wel twijfelen moest, of het mevrouwtje
Witteveen een heel goed financière was; onder de notabelen van 't dorp liepen allerlei
vreemde praatjes, en de meisjes Meiendal verzekerden aan ieder die het hooren
wilden, dat je toch ook niet veel degelijks kon zijn als je je vingers vol ringen had
op ieder uur van den dag en vriendin was met mevrouw de Vries. En met den
burgemeester zelf, om dat niet te vergeten! placht Emma of Suze er dan dadelijk
zinspelend aan toe te fluisteren. ‘Wat die al niet voor geld in dat mooie pension had
laten zitten!’
Aleid had de praatjes dikwijls gehoord, maar er nooit veel notitie van genomen.
Het deed haar leed om Sara Witteveen, dat ze zoo liefdeloos bebabbeld werd in een
gemeente van Christenen, en het speet haar hartelijk dat het pension niet ging. - Nu
ook, dezen morgen, dat haar vingers vlug-machinaal, als om den door 't bezoek
verloren tijd weêr in te halen, naast zich grepen in den emmer vol koel-stugge boonen,
waar haar mesje dan haastig de toppen van kwam afsnijden met de lange krullende
draadvezels, dacht zij er over na en zon op een middel om mevrouw Witteveen te
helpen. Dat haar bezoekster was heengegaan met de laatste vijf gulden van haar
huishoudgeld, zoodat ze straks Nout weêr om
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nieuw zou moeten vragen, trotseerend zijn bezorgd gezicht, zijn verward gemompel
van dat ze toch vooral zuinig moest zijn, dat hun gezin was aangegroeid en 't
tractement verminderd - daaraan dacht zij nu niet. Je was op de wereld om mekaâr
te helpen en bij hen liepen de leveranciers gelukkig de deur nog niet plat. Toch - al
had ze straks gegeven, zonder aarzelen, verheugd dat ze 't kon doen - nu zij, weêr
alleen gelaten in den tuin, aan haar bezoekster terug dacht, kwam opnieuw over haar
dat gevoel dat steeds haar bemeesterde in de tegenwoordigheid van deze vrouw. Wat
was het, dat haar in haar tegen stond, in deze vrouw, die eenzaam was en niet
gelukkig? Ze was niet eenvoudig, o neen, ook straks was ze 't niet geweest toen zij
met haar bekende dribbelpasje, te jeugdig voor een vrouw van veertig, den boomgaard
was komen inloopen. Ook de witte blouses pasten niet bij haar leeftijd en haar wat
gedrongen figuur, en het hooge, schrille stemmetje met de meisjesachtig-verrukte
uitroepjes, de gemaniëreerde zinswendinkjes konden Aleid wel 't minst van al
bevallen. Toch waren dat alles uiterlijkheden en had mevrouw Witteveen heel veel
goeds; geloofde Aleid wel dat 't haar ernst was met 't zoeken naar het Koninkrijk der
hemelen. Alleen mevrouw Witteveens oogen begreep zij niet; daarin was iets
raadselachtigs en iets dubbelzinnigs, waardoor zij ook straks weêr gehinderd was,
toen haar bezoekster, tegenover haar gezeten, met de kleine welverzorgde handjes
had betoogd dat een domineesvrouw, nietwaar Aleidje? toch altijd zóóveel connecties
bezat, ja, ja, schud maar niet! en toch altijd in elk geval zoo héél gemakkelijk in
‘Pniël’ of ‘Het Oosten’, in een advertentie of een ingezonden stukje, zoo'n paar
regeltjes maar, een goed woordje kon doen voor haar pension; nietwaar? als ze
schreef: ‘voor een Christelijke officiersweduwe in een mooi gelegen streek...’ enfin,
Aleid wist zelf wel... 't was haar héél goed toevertrouwd!’
‘Ik vertrouw je niet; je bent niet oprecht’, had Aleid toen eensklaps gedacht, toch
dadelijk met kracht dit van zich wegduwend en zich al het goede en eenvoudige van
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mevrouw Witteveen te binnen roepend: haar belangeloos ijveren voor den Kerstboom,
haar ernstige gesprekken vaak met Nout... ‘Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld
worde’, was het woord van den Heiland, en dadelijk waren zachtere gevoelens in
haar neêrgevlijd, had zij ook graag en zonder aarzelen gegeven, toen haar bezoekster,
bij het weggaan, zichtbaar verlegen en met een kleur, als terloops de voor haar zoo
pijnlijke geldquestie te berde bracht.
‘'t Is maar voor een paar dagen, hoor Leidje! Maandag betalen m'n oudjes me en
breng ik het cito cito terug! 't Is wel heel gek dat er juist f 5.- aan die slagersrekening
te kort kwam; je helpt me heerlijk uit den brand. En nu, adieu, adieu! Ik kom er zelf
wel uit, hoor! Blijf jij maar aan je boonen. Als ik wat meer tijd had bleef ik helpen!
Au revoir Leidje, en groet je man!...’
Dat waren de laatste woorden geweest die ze, den tuin doorgaande naar het huis,
Aleid met haar modieus doch wat verschoten parasolletje ten afscheid had toegewuifd.
En terwijl het jonge vrouwtje zich ijverig repte nu ze Pleuntje elk oogenblik
verwachtte om haar voor de koffie te waarschuwen, dacht zij, hoe het wel heel
moeilijk was: predikantsvrouw te zijn. De een vroeg geestelijk en de ander stoffelijk,
en op beide punten kon je vaak zoo weinig doen. Ook geestelijk. Ach, waarom had
ze niet het geloof van een mostaardzaad, zoodat ze bergen kon verzetten. Zij voelde
zich zoo vaak onwaardig om naast Nout te staan in zijn heerlijk werk.
De kleine Bets was naast haar gekomen, vlijde poezig het rozig-rood gezichtje
tegen haar japonrok aan. Ginds, in de deur, verscheen Pleuntje.
Toen had Aleid zich opeens heel wonderlijk te moede voelen worden. Het was of
het bloed uit haar gezicht wegtrok en de tuin met de groene boomen, de vele
wemelende zonneplekjes verduizelde. Zij greep naar haar zakdoek om 't klam-kil
uitbrekend zweet van haar voorhoofd te wisschen, doch bracht dien dadelijk verschrikt
aan den mond.
Aan Pleuntje en het kind, die vroegen wat haar scheelde;

Onze Eeuw. Jaargang 16

5
of zij zich ziek voelde, zeide zij dat het niets was: alleen een beetje flauwte van de
warmte...
Ze ging dadelijk naar haar slaapkamer en sloot zich daar op.

VI.
-----------------‘Ja collega, die rechtvaardiging door het geloof in verband met de heiligmáking
blijft een moeilijke questie, 'n heel moeilijke questie. Vooral als men de Pelagiaansche
dwalingen...’
Mevrouw Bootsma, die vóor 't buffet in de huiskamer dat lieve mevrouwtje van
Beemster was helpen boterhammen smeren, hief waarschuwend de beboterde punt
van haar mes omhoog en oogknipte glunderend tegen Aleid:
‘Hoor, onze heeren komen!’
Aleid knikte zwijgend, en schonk haastig de koffie op, waarbij zij morste op het
blad. Ze was ook zoo zenuwachtig in de laatste dagen.
Zware mannenstemmen redeneerden in de gang; de deur ging open en sigaarrook
drong de kamer binnen.
‘Vrouwtje, is de koffie...’?
De kan rettelde neêr op het blad tegen den suikerpot, en jachterig ging Aleids stem
naar haar man bij le deur: ‘Ja, toe lieveling, nog even, nog vijf minuten. Toe, ga nog
een oogenblikje met de heeren in den tuin; je zult er mevrouw Hoenkamp ook vinden.
't Is dadelijk klaar...’
‘Goed, goed vrouwtje’, haastte zich kalmeerend Ds. Beemster, de deur weêr
sluitend. Hij begreep die zenuwachtigheid van zijn vrouw niet in den laatsten tijd.
De collega's waren in den tuin gegaan; stonden met de ruggen naar het voorgazon
den gevel van 't huis op te nemen.
‘Vreemde bouworde met dien toren, of hoe moet ik 't ding noemen; 't is altijd de
schrik van mijn vrouw geweest, deze pastorie, en ze is ook niet bepaald
nieuwmodisch;
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met regenweer wat somber dunkt me zoo. Toch vind ik voor mij het een áárdig huis,
een heel aardig huis...’
Ds. Slagters van Aldemirsum liet zelfbehagelijk zijn zalvend stemgeluid deinen,
terwijl zijn breede blanke handen met de witte manchetten en goudentientjesachtig
blinkende manchetknoopen een oratorisch gebaar schetsten in de zonnige ruimte. Ds. Slagters had een reusachtige gestalte, breede schouders, en armen als voorhamers.
Boven zijn hoog, glimmend voorhoofd lag een gladde lok gegolfd van dik, grauwend
haar, dat van achteren zich even deelde om een koket kruinevijvertje, dan
kortgeschoren als een jongensbol toespitsend in twee krullige nekstrengetjes, die
zich achter 't spiegelglanzend boord verloren.
Ds. Slagters was altijd onberispelijk gekleed; zijn slappe stroohoeden en gekleurde
dassen zouden zeker ergernis in zijn gemeente gewekt hebben ware zijn
rechtzinnigheid niet boven iedere bedenking verheven geweest. Zijn fortuin gaf,
zonder rechtstreeks tot jaloerschheid te prikkelen, hem toch een zeker overwicht bij
sommige zijner collega's, terwijl het feit dat hij dichter was en bij feestelijke
gelegenheden zijn gezelschap zeer waard, hem in bepaalde kringen een onmiskenbare
populariteit verschafte.
't Was een dag in 't begin van September. Hoog boven Thuisbest dreven over 't
blauw-gouden hemelveld grijze wolken, die regen hielden en de zonnehitte temperden.
Windzuchten ritselden van over de heivlakte, aan den overkant van den landweg,
aan en bliezen koelig door de struiken, joegen het stuifzand op voor de voeten der
eerwaarden, die na hun ringvergadering op een benauwde kamer met veel tabaksrook,
opademden in de frissche atmosfeer van 't wijde buiten.
‘Ik geloof dat ik de dames daar in het prieel hoor’, sprak Ds. van Tuil, een grijs,
klein mannetje met een oudmodische, tot aan de kin geknoopte jas en een streuveligen
hoogen hoed, waarover een rossige gloed lag als van een kachel op een uitverkoop.
Hij stond al dertig jaar in deze streek en had juist aan Bootsma van Edershuizen
ingefluisterd, hoe heel anders de pastorie van Heidenoord er in-
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wendig nú uitzag dan ten tijde van collega Rekkers, den armen kerel wien niemand
zich thans meer te herinneren scheen behalve hij. - ‘Ja, ja, we worden oud, collega...’
Arnout van Beemster luisterde vol schijnbare aandacht naar een uiteenzetting van
den Zeewijkschen predikant Hoenkamp over tuinbemesting; in waarheid was hij nog
altijd bezig met Aleid, wier zenuwachtige gejaagdheid van de laatste dagen hem
verontrustte. Hij moest met haar spreken vanavond, vanmiddag nog... besloot hij;
zoodra hun gasten weg waren. Er was iets wat ze voor hem verborg. O God! het zou
toch niet...
Met een schrik-schok ging het door hem heen, en 't koude zweet brak hem uit. ‘O,
hemelsche Vader van barmhartigheid, dàt niet, dàt niet!’ bad hij voor zich heen.
‘Er is nog een ander soort van bemesting, ook speciaal voor zulke schrale
zandgronden. Toevallig hoorde ik van een van mijn boeren...’
Wreed-hard tikten de woorden tegen zijn hersenen; het bezoek der collega's werd
hem een marteling; o, kon hij er maar spoedig een eind aan maken!...
Met de in 't prieel gevonden dames wandelden ze naar huis terug. En zoodra hij,
achter de anderen aan, de kamer binnentrad, stelde Aleids vroolijke oogblik, haar
lachend wezen onder 't zonnig kapsel van haar blonde haar, de klank ook van haar
stem waarmede zij haar gasten hun plaats wees, hem gerust. Het gruwelijk spooksel
dat zich in zijn geest had vastgeklauwd liet los en vluchtte, en in klare vreugd stond
in hem de zekerheid, dat het niet zoo was; dat hij zich vergist moest hebben...
‘Och dominee, wat hebt u toch een schatten van kinderen,’ prees mevrouw
Bootsma. ‘'t Is wel een voorrecht, zoo jongens en meisjes onder elkaâr. Ze voeden
elkaâr zoo op, is 't niet? Wij hebben altijd het gemis aan een broertje voor onze Eva
gevoeld, nietwaar Boot?’
‘Ja-ja, ja-ja, zeker-zeker...’ knikte van over de tafel verstrooid haar eega. Hij had
het druk zijn broodje ham met mosterd te besmeren, moest met één oor naar zijn
vrouw en met het ander naar mevrouw Slagters luisteren,

Onze Eeuw. Jaargang 16

8
die klaagde dat je in Aldemirsum geen notabelen had en dat hij het in Edershuizen
toch heel wat beter had getroffen.
‘Een stad heeft óók zijn bezwaren, mevrouw, een stad heeft óók zijn bezwaren...’
smakte Ds. Bootsma. Hij was een kort, vierkant-geschouderd mannetje in een zwarte
jas met breed zwart, glimmerig veterband bezoomd; zijn lage boord lag onder de
durende verdrukking van zijn groote hoofd vol kreukels en plooien. Hij was een
boerenzoon en schaamde zich zijn afkomst niet.
‘Nu moeten de dames toch straks de ruïne eens zien,’ klonk Ds. Slagters'
zwaar-zalvende stem over de tafel. ‘De ruïne van Heidenoord is een beroemdheid.
U weet allen,’ voer de stem doceerend voort, ‘dat daar ten tijde van den tachtig jarigen
oorlog de Watergeuzen hun geheime samenkomsten hielden. Cornelia, kind, jij bent
er voor drie jaar al geweest toen we vergaderd hebben bij collega Kalkmeier. Maar
voor de andere dames is, vergis ik mij niet, die ruïne nog nieuw.’
De dames knikten.
‘Maar moeten de heeren dan niet meer vergaderen? Ik dacht...’ vroeg naïef het
vrouwtje Hoenkamp, wier man sinds een paar maanden in zijn eerste gemeente stond.
Verschillende oogen richtten zich op Ds. Slagters, die zijn reuzegestalte naar achter
in zijn stoel rekte en meesmuilde. - ‘Mevrouwtje,’ zei hij toen langzaam-nadrukkelijk,
als tot een kind dat een zachte berisping verdiend heeft voor een onverstandig woord:
‘Mevrouwtje... dat had u nou niet moeten zeggen...’
Mevrouw Bootsma zag van over de tafel mevrouw Slagters aan en straalde; ze
vond dat dominee dat weêr eens zoo fijntjes gezegd had.
‘Hij had ook kunnen antwoorden, dat wij getrouwde mannen “de belangen van
den ring” evengoed behartigen door met onze dames uit te gaan,’ grapte Ds. Bootsma
naar mevrouw Slagters, die knikte, al bleef de woordspeling voor haar verborgen.
Terwijl de dames de gastvrouw hielpen met omwas-
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schen, gingen de heeren even naar de kerk, daar Hoenkamp gezegd had graag het
orgel eens te hooren. Boven, op den omgang, zette zich Slagters op de hooge kruk
voor het klavier, terwijl Bootsma en Beemster pompten. Ds. van Tuil was met
Hoenkamp beneden in het schip gebleven. Lohengrins Brautchor zwol pompeuselijk
aan door het holle kerkruim; de lange beenen van den Aldemirdumschen pastor
martelden de krakende en steunende pedalen. De boeren buiten op den weg bleven
stilstaan en luisterden naar 't Zondagsche geluid.
Een half uur later was men op weg naar de ruïne.
Arnout, op de wandeling, had weêr meermalen bezorgd naar zijn vrouw gezien. Ze
zag bleek en moê, ook al deed ze haar best om opgewekt met het gezelschap te praten.
Terwijl hij ging naast 't jong mevrouwtje Hoenkamp en haar de legende van de ‘drie
zusters’ vertelde - ginds op den in de zon hel-blikkerenden zandheuvel wuifden,
donker, de drie slanke stammen zich wellustig tegen de diep-blauwe lucht - verloren
zijn oogen Aleid geen oogenblik; de blijde gerustheid die straks als een opluchting
alle angst had verdreven was weg, en zwaar drukte in hem een dompe bekommernis
voor iets nog wel onbestemds, waarvoor hij geen naam wist, doch dat als een donkere
schaduw van onheil vooruit waarde over de toekomst... Allerlei uit de laatste dagen,
dat hem op het oogenblik zelf niet getroffen had, drong zich eensklaps op in zijn
geest. Een woord door Aleid gesproken, een blik haastig afgewend als zijn oog het
hare had gezocht; het kleurtje en de merkbare verwarring toen hij gisteren haar op
haar slaapkamer verraste, waar zij voor het venster stond naar buiten te staren... 't
kreeg alles nu opeens een bizondere, benauwende beteekenis. Telkens moest hij
denken aan dien avond in Heveldingen, dien avond van schrik en angst, dat zij bloed
had opgegeven. Weêr zag hij het gezicht van Dr. Smit, die het hoofd schudde, en
nog hoorde hij zijn stem: ‘Die lucht daár in Heidenoord heeft mevrouw noodig als
brood, als brood dominee’...
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Nu waren zij reeds bijna twee jaar in Heidenoord en hih had gemeend... dat zij hersteld
was... den heelen winter had zij zich zoo goed gevoeld... Zou dan nu?...
‘Ik verveel u, dominee, met mijn praatjes. Ik beloof u er niet meer lastig meê te
vallen. Vertel u eens: is dat daar al niet de ruïne in de verte?’
Hij schrikte op en stamelde een excuus voor zijn afgetrokkenheid. Hij had vaag
haar hooren spreken over haar gemeente, waar 't zoo moeilijk was om met de boeren
om te gaan... en dan die visschers...
Dat daar, die roode steenen... ja, dat was de ruïne. Heel veel van over was er niet.
Hij was er overigens zelf nog maar éénmaal geweest...
‘Het lijkt mij een idyllisch plekje om te zitten lezen... zoo midden tusschen die
hei en zandverstuivingen’... dweepte het vrouwtje. Het leek een stadsch dametje in
haar wit flanellen mantelpakje en grijs moesjesvoiletje; Arnout begreep wel eenigszins
dat zij moeite had temidden der bevolking dezer streek te wennen.
Zij kwamen wat achteraan en vonden, aan den ingang van het holle weggetje, dat
tusschen lage heuvels door, met schrale dennen beplant, naar de ruïne leidde, het
overig gezelschap op hen wachten. - Ds. Bootsma, geplaagd door de warmte, had
zijn hoogen hoed in den nek geschoven en wischte zijn gelaat af met een grooten
zakdoek, die den spotlust opwekte van zijn collega Slagters. - Langzaam besteeg
men het pad. Het jonge vrouwtje had zich bij de anderen gevoegd. En toen hij, wat
teruggebleven, 't gezelschap voor zich uit zag stijgen 't holle wegje op, in de omlijsting
van sparrengroen: vooraan de wit gepanamade Slagters met Aleid; daarachter 't mager
heertje van Tuil met de hooge jas en den rullen hoed, als een oud-strijder op collecte;
het mondaine vrouwtje Hoenkamp en de goedige, huismoederlijke mevrouw Bootsma
in haar zwarten kraalmantel... toen scheen aan Arnout van Beemster vanuit de eigen
bittere wereld vol bange bekommernis dit alles opeens als de opvoering van een
dwaze operette...
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Het leven een gril... een spel?... dacht hij even, zich dadelijk schamende voor die
gedachte.

VII.
Johannes had een langen, bruinen griftenkoker met boven op het glimmend deksel
een bouquetje rozen, wat hij heel mooi vond. De koker stond in het kastje van zijn
bank naast zijn lei en zijn sponzedoos, en Johannes vond het heerlijk om, ook als hij
den koker niet zien kon, maar stilletjes met zijn armen over elkaâr moest zitten
luisteren naar wat meester zei, te weten dat die koker daar vlak bij hem was in het
donkere, veilige holletje onder de tafel. In zijn griffelkoker lagen drie griffels, een
met een roze, een met een groen en een met een blauw papiertje. Ze zagen heel grijs,
met lange fijne punten, die als staarten waren van grijze muizen. - Die met het blauwe
papiertje vond hij het mooist, omdat hij die had gekregen van het aardige meisje dat
vóor hem zat, het meisje van het versje van den ridder en 't kasteel met de gouden
vaten, het mooie versje dat hij zoo graag nog eens hooren zou. Toch had hij er het
meisje nog niet naar durven vragen. Op de speelplaats was ze altijd van vriendinnetjes
omringd, en bij zooveel meisjes voelde zich Johannes erg verlegen. Eén keer alleen,
dat hij in 't speelkwartier op zijn plaatsje bij de deur had gestaan tegen den muur en
gekeken naar 't knikkeren van de jongens, was 't meisje met een boek vlak langs hem
heen gekomen en aan den anderen kant van de deur op de stoep gaan zitten lezen.
Toen had hij zich heel warm voelen worden, net als wanneer hij iets deed wat niet
mocht. Hij had niet naar het meisje durven kijken, dat daar zat in haar roze jurkje
met 't rooie lintje in 'r haar; hij hoorde haar zachtjes mompelen de woorden uit haar
boek, het boek waarin misschien óók wel het versje stond van den ridder met de
gouden vaten. Hij durfde daar niet goed te blijven staan, en toch was er opeens zoo'n
heerlijk gevoel in hem, net als wanneer het dorp vol hing met vlaggen. - En toen
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was het meisje eensklaps opgestaan en had hem gezien; was naar hem toegekomen.
‘Zoo Johannes, sta je daar; moet je niet meêknikkeren?’ had ze gezegd, en daarbij
even gelachen. 't Was Johannes geweest of alles duizelde en of al de witte blokjes
van haar witte jurk door elkaâr sprongen. En hij had iets geantwoord van geen
knikkers meer; dat de bruine jongen naast hem in de klas ze had omgeruild voor twee
plakplaatjes, die nu thuis boven zijn bed hingen... Maar of het meisje dat nog gehoord
had wist hij niet; ze was weggeschoten de plaats over naar een paar andere meisjes.
Alleen was hij toen tegen den muur blijven staan schoppen; hij had haar in de
verte zien touwtje springen, en 't was zoo akelig alles geweest en toch zoo heerlijk...
Hij moest maar telkens denken aan het roze jurkje met de witte blokjes, dat zoo naar
zeep rook, de zeep van het meisje. Maar 't was zoo heel akelig dat ze zoo gauw was
weggeloopen en niet had willen hooren van de knikkers en de plakplaatjes.
Dien middag in de klas, tusschen lezen en schrijven, had zij eensklaps zich
omgedraaid en hem de griffel gegeven met 't blauwe papiertje.
Met Piet Saarmolen, den jongen naast hem, was Johannes goede vrienden geworden.
Piet had hem gewezen hoe te schieten met een katapult, en Piet hield in zijn
sponzedoos een bruine boon verborgen met een langen witten stengel. Dat was voor
Johannes iets heel merkwaardigs en eigenlijk voelde hij er zich een beetje bang voor.
Hij kon niet gelooven dat het maar een gewone bruine boon was, zooals ze er 's
middags aten aan tafel. Het scheen hem eerder een griezelig dier met hakige pooten.
Piet had het hem maar één keer laten zien, stil onder de bank en heel even maar. Het
had heel vies geroken, zoodat Johannesje zijn hoofd snel had teruggetrokken. En
toen Piet zijn bangzijn merkte had Piet óók gezegd, 't was een heel vies dier: ‘een
stinkluis oftewel een betooverde prinses’. Gelukkig had Piet in het kleinste hokje
van zijn doos nog een
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ander sponsje, waarmeê hij zijn lei schoon maakte; zoo bleef het dekseltje van de
stinkluis gelukkig bijna altijd dicht.
Eens had hij Piet gevraagd, of die niet een versje kende van een ridder in een
kasteel met gouden vaten. ‘O, jawel’, had Piet toen gezegd. ‘Luister maar:
De Ridder van Priktum
In 't Kasteel van Liktum
At uit een gouden vat
En...... uit zijn.....’

En zijn tong uitstekend was hij weggehold.
Dat versje had Johannes zóó grappig gevonden, dat hij een hoestbui kreeg van 't
lachen. Toch wist hij wel dat Piet ondeugend was en dat hij 't aan niemand mocht
oververtellen. Ook de meester in de klas vond Piet ondeugend en schreef zijn naam
dikwijls op het bord. Hij zat altijd te fluisteren en lette nooit op. Dat vond Johannes
slecht van Piet, maar 't gaf hem voor het makkertje tegelijk een stil ontzag: zijn naam
had nog nooit op 't bord gestaan. Piet vertelde, dat hij 's Zaterdagsmiddags altijd met
zijn vader visschen ging in de plassen bij Aldemirsum; of hij, Johannes, dan 'es
meêging; visschen was immes, zei Piet; hij moest 't thuis maar eens vragen.
Maar Johannes had niet gemoogd. ‘Geen denken aan,’ zei vader kort aan tafel. En
toen Johannes geijverd had, dat Piet toch zoo'n leuke jongen was en dat-i eens zoo'n
grappig vies versje had opgezegd, had vader iets gefluisterd met moeder wat hij niet
verstond. - Den volgenden dag, toen vader hem naar school bracht, praatte hij lang
met den bovenmeester. - ‘Goed, goed dominee, u heeft gelijk; ik zal den jongen op
een andere plaats zetten.’ Met die woorden had meester Jansen vader een hand
gegeven en hèm meê de school in genomen. En toen was er een andere jongen naast
hem komen zitten en kreeg Piet Saarmolen een plaats heel achter in de klas, op een
bank alleen.
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VIII.
Het was in 't dorp gauw bekend geweest, dat de domineesvrouw had bloed opgegeven
en naar Arosa ging. De meisjes van Aleides naaiklasje, dat in den aanstaanden winter
nu door Suze Meiendal zou worden waargenomen, praatten er meewarig over als ze
elkaâr met haar melkemmers op de landwegen ontmoetten of in de nog zomersche
Septemberavonden op het pleintje voor het Raadhuis zaten met haar breikous.
‘'t Is ijselijk, òntzèttend; 'k heb zóó met dat lieve vrouwtje te doen, en die arme,
àrme kinderen! 'k Moet maar altijd aan die arme Jeannette Kalkmeier denken, die
óók hier gekomen was om genezing te vinden... Ach, ach, wat is er toch veel ellende
op de wereld, wat is er toch ontzèttènd veel ellende op de wereld. En hoe is dat, ik
bid je hòe ìs dàt te rijmen met een goedertieren God...’
Mevrouw Witteveen was opgerezen van de pouffe in den salon harer vriendin
Estella de Vries en had handenwringend een paar passen naar voren gedaan.
‘Dramatisch! Net 'n actrice!’ oordeelden de Meiendalletjes, die er toevallig eveneens
op bezoek waren geweest, en Suze had tegen Emma gefluisterd dat 't mensch haar
handschoenen liever wat weg moest stoppen inplaats van ze zoo in de hoogte te
houden, want ze waren weêr verre van frisch.
Zelfs de oude Hemelberg van den Eng scheen onder den indruk. Een paar dagen
voor Aleides vertrek schreef hij een vriendelijk briefje, waarin hij de hoop uitsprak
dat mevrouw van Beemster in 't a.s. voorjaar geheel hersteld in Heidenoord zou
mogen terugkeeren.
Voor Arnout waren het moeilijke weken. Toen Aleid, op den avond van de
ringvergadering, uit eigen beweging het hem verteld had, wijl ze voelde 't niet langer
te mogen verzwijgen, was hij stil voor zich uit blijven staren in den snel zich met
schemer vullenden tuin. Nog voelde hij geen felle, doordringende smart, al begreep
hij reeds dat ze komen zou, later, als dit vreeslijke tijd had gehad om in hem te
bezinken. Nu voelde hij zich vreemd-leêg, als werd
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al het bloed uit hem weggetapt; het was hem als vloeide het uit zijn aderen droppel
voor droppel... En alleen een zekere verluchting was hem het feit dàt zij gesproken
had... dat er niets meer tusschen hen was nu; dat was weggenomen de druk van die
benauwende onzekerheid.
En toen door het open venster van uit de slaapkamer een kinderstemmetje geschreid
had tot waar zij zaten, sprakeloos om het theeblad met de glinsterdingen en de nog
onaangeroerde kopjes, uitademend van 't bruin, trilglanzend vlies een fijnen damp...
was hij opgestaan en door het huis gegaan als in een droom, de donkere gang eerst
met den schemer-witten kalkmuur, waartegen in 't voorbijgaan even zijn hand
huiverde, dan de donkerder trap als een eindelooze koker, en 't portaal, met achteraan
het groote raam dat openstond op den avond. Hij zag een violette lucht vol sterren
en een groenen kamperfoelietak die even door den wind loom wiegend werd bewogen.
- Hij stond stil en ademde zwaar, zijn hand op zijn borst.
De stugge doodheid van het huis was gebroken.
Toen opende hij de deur der slaapkamer, waar 't geschrei klonk van Juutje...
Aleid was vol goeden moed; zij zou zeker herstellen. Ook dokter Wamsteker uit
Edershuizen gaf een goede hoop, doch noemde een verblijf in Arosa noodzakelijk.
Het geld was bijeen gekomen; moeder, die sinds ze bij Holleman en Marie inwoonde
heel zuinig leefde, had wat kunnen missen; ook Anton en oom Stok uit Zutfen. Van
Baron van Heemsbergen, die met het geval bekend bleek geworden, ontving hij een
vriendelijk briefje bevattende een toezegging in zóó kiesche bewoordingen, dat
Arnout zich een hoogmoed zou geschaamd hebben die niet dankbaar aanvaardde
wat hem van elke finantieele zorg Aleids verblijf in den vreemde betreffende onthief.
‘Kom Nout, wij mogen heusch geen donkere gezichten zetten, nu wij zóóveel
genade vinden bij God en de menschen. 't Zal mij vreemd zijn zoo lang van jou en
de kinderen te moeten scheiden. 't Is een beproeving die God
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ons zendt, en zeg eens man, zouden we dan alleen van Hem het goede ontvangen en
het kwade niet? Zeg eens, lieveling, is 't nù niet juist dat wij toonen moeten waarlijk
Christenen te willen zijn?’
Zij had hem aangezien met haar zachten blik, die toch zoo vol was van blijmoedige
geloofskracht. En weêr, als zoo dikwijls, had hij zich klein gevoeld en beschaamd,
en hij had stil haar hand gedrukt en gezwegen en teruggedacht aan de zeven gelukkige
huwelijksjaren die lagen achter hen.
En als voelde zij met haar zoo veel fijner intuïtie van vrouw den loop zijner
gedachten, greep ze zijn hand en sprak: ‘Weet je nog Nout, dien middag dat je in
Wamerongen kwam om papa te spreken en ik de tusschendeuren openschoof en je
mij helpen wilde kopjes afdrogen? En hoe we in 't prieeltje lazen uit Johanna Spyri,
Jet en Mien en ik, en hoe je toen aankwam met vadertje en ons vertelde uit je
gemeente, van diaken Gijsbeek en de heks van den Gietmolen... O, je ziet, ik weet
het nog allemaal! Maar je maakte ook dadelijk veel indruk op me met je flambard
en je mooien blonden baard...’
Maar toen was ze weêr ernstig geworden; haar hoofd, dat als een groot blond nest
van teêrheid tegen zijn wang aan was en waaruit de kostbaarheid straalde van haar
zacht-roze gelaat, bleef even stil liggen, de oogen gesloten. Toen, hem aanziende,
had ze gezegd dat het haar zoo'n rust was aan moeder Beemster de zorg voor de
kinderen te mogen toevertrouwen, en Pleuntje en Grietje zouden ook wel gewillig
zijn en goede hulpen in alles. Van de kinderen waren Johannes en Juut wel de
moeilijkste; Juutje was nog zoo klein en Johannes zoo driftig soms. Wilde hij beloven
geduldig met haar oudsten jongen te zijn; het kind had zoo'n groote behoefte aan
liefde...
Een der laatste dagen vóór Aleids vertrek, in 't begin van October, was vader
Heilsma vergezeld van Greet komen afscheid nemen van zijn dochter. De drie laatste
jaren, verloopen sinds den dood van zijn vrouw, hadden hem geheel tot een grijsaard
gemaakt; zijn baard was wit;
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zijn grauwe wangen slapten zakkerig over de jukbeenderen; zijn vingers beefden om
den langen pijpesteel, die snerkerig reutelde.
Zij waren een nacht overgebleven. 's Avonds, toen zij om de tafel in de huiskamer
zaten, had Greta verteld, dat vader tegen 't voorjaar emeritaat zou nemen; dan zouden
ze samen gaan wonen in Roosendaal, waar Willem een betrekking had gekregen bij
't spoor. 't Was wèl naar, zoo'n Roomsche streek, maar je kon nu eenmaal niet alles
hebben wat je woû, en er was nu gelukkig toch eindelijk kans dat ze spoedig trouwen
zouden, Wil en zij; tenminste...’
Met een zucht had het meisje gezien naar het servet dat zij zoomde; ze had haar
uitzet maar weêr eens opgenomen, vertelde zij; in de hoop dat nú...
Aleid had het gesprek op iets anders gebracht; vertelde dat ze pas een brief van
Swaas had uit het Utrechtsch diaconessenhuis... zóó hartelijk. Van Jet en Mien hoorde
ze weinig...
‘O die... die hebben het best,’ zuchtte Greta. ‘Madame Vautère behandelt ze als
princessen schijnt het: ze tennissen en doen bergtochten; van werken hoor je in hun
brieven haast niet. 't Zou mij daar te wereldsch zijn...’
‘Kom, ze zijn jong,’ verontschuldigde Arnout. Hij had medelijden met zijn
verouderend schoonzusje; zijn eigen leed scheen hem eensklaps minder groot.
‘Ja, ja, ze zijn jong,’ had in een snerk zijn schoonvader beaamd, die, doezelig in
zijn stoel gezakt, maar af en toe iets opving van 't gesprek.
Het was een triestige avond geweest en men was vroeg ter ruste gegaan.

IX.
Johannes zat met oma matjes te vlechten, toen Pleuntje haar hoofd binnen de deur
stak en vroeg: ‘Mag Johannes even meê naar de strijkster, mevrouw?’
Oma had het rood-glimmend papierstrookje, dat ze
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juist in 't zwarte traliewerk wilde doorschuiven op de tafel gelegd en toen met haar
lange gele hand waarover van die gekke blauwe strepen liepen een duwtje gegeven
tegen haar bril, zoodat Johannes de glazen zag flikkeren. Hij ook had dadelijk zijn
matje neêrgelegd, was al half van zijn taboeret afgegleden. ‘Mag ik oma?’ vroeg hij,
terwijl hij in de spiegelende brilleglazen keek.
Juffrouw Beemster knikte en Johannes was al bij Pleuntje in de deur. ‘Dag oma!
Maak u uw matje maar vast alleen af, hoor; dan kom ik strak wel kijken of het mooi
geworden is!’ riep de jongen nog als troost tot de oude vrouw. Een oogenblik later
liep hij met het kindermeisje buiten.
‘Pleun, zou ik bij de strijkvrouw een balletje krijgen?’
‘Ik weet 't niet jongen; maar je mag er niet om vragen, hoor.’
De strijkster woonde in een laag huisje met een rieten dak aan 't eind van het dorp;
er voor was een tuintje met allerlei bloemen, gele en paarse dahlia's en margerieten.
Tegen 't groenhouten hekje bloeide in 't voorjaar vurige oostindische kers.
Johannes was nooit eerder meê geweest naar de strijkvrouw. Ze gingen een heel
smal gangetje door en kwamen toen in een kamer waar het heel warm was, al stonden
allebei de ramen open. Een witte plank lag over twee schragen en daar stond een
juffrouw achter in een lang bont boezelaar. Ze had in haar hand een ijzeren ding en
dat liet ze als een ijzeren schip de witte zee, die de plank was, bevaren. Er hing in
den hoek van de kamer een klok met twee poppen opzij, een man en een vrouw in
blauwe kleêren, met laarzen zoo geel als eierdooiers en bloedrooie blooswangen, als
in een prentenboek van Johannes de Noordenwind. Voor 't raam hing een kanarie
schel te zingen en op een stoel zat een hemd met een stijven buik en glimmende
manchetten; 't was net een man, maar hij had geen hoofd.
Johannes vond dat er veel te zien was in de kamer. De juffrouw gaf hem een balletje
uit een rond, zwart
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trommeltje waar gouden sterren op stonden. En terwijl Johannes verder de kamer
rondkeek zoog hij met lange, genietende halen de zoetheid weg uit het kleffige stukje
in zijn mond.
Toen ging opeens de deur open, en binnen kwam het meisje van het rose jurkje,
dat nu een blauw was. Ze keek heelemaal niet verwonderd en kwam dadelijk vlak
vóor hem staan, zoodat er weêr figuurtjes van haar jurk te dansen gingen en hij de
zeep van het meisje weêr rook.
‘Zoo, dag Johannes,’ zei ze en gaf hem een hand. Een gloed sloeg naar Johannes'
wangen tot onder zijn haren, waar 't vreemd te prikken begon. Toen vroeg ze: ‘Wil
je onze kippen eens zien?’
Johannes knikte; van verlegenheid had hij het balletje doorgeslikt, dat voelde nu
zoo gek in zijn lijf. Pleuntje vroeg of hij zijn tong verloren had. Maar het meisje
lachte en nam hem bij de hand.
Buiten, op het plaatsje, liepen de kippen achter een groot ijzerdraad; ze scharrelden
in 't mulle zwarte zand met hun vellerige gele pooten, die als het lang-dunne
binnenstuk waren van een afgeknaagden wortel; en ze liepen zoo stram als
opgewonden speelgoeddingen. Eén haan was er bij en die z'n staart was 'n
soldatenpluim. Het was een echte trotschaard. Hij sprong op den waterbak, gooide
potsierlijk-parmantig zijn kop achterover, kneep zijn kraaloogjes dicht en kraaide.
De kinderen lachten.
En toen, opeens, durfde Johannes het vragen: hoe dat versje was, van den ridder
en 't kasteel en de gouden vaten.
Met groote oogen zag het meisje hem aan.
‘Hoe zeg je?... Dat ken ik niet.’
‘Jawel’, knikte met overtuiging Johannes. ‘'t Was een versje van een ridder en van
gouden vaten en een kasteel. Ik heb 't je hooren zingen op de speelplaats, toen je met
de andere meisjes aan 't knikkeren was op de stoep.’
‘Aan 't bikkelen’, verbeterde zij grif. Toen, haar
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hoofd met 't vlechtje achterover werpend, keek ze naar de witte wolken hoog boven
't binnenplaatsje in de blauwe lucht, als zou ze 't versje daar geschreven vinden.
Eensklaps zag ze Johannes weêr aan.
‘O, nou weet ik 't; je meent zeker het aftelversje. Dit:
Halewijn van Selderie
Semel, sammel bonnevie
Kastelfriede van rapiede
Aardevate en goude gieter
Do-re-mi-fa-sol-la-si
O-f-àf.

Zij had, al neurie-zingend, met haar wijsvinger vlugjes om en om zich zelve en
Johannesje betikt. Om haar hals droeg ze aan een zwart fluweelen band een blauw
medaillonnetje, dat spartelde telkens als haar kleine vingertop het spelend raakte. De
jongen keek er naar terwijl hij luisterde, en een groote teleurstelling zwol in hem op.
‘O-f-áf! Jij bent af, Johannes!’ lachte het meisje, hem een duwtje gevend, zoodat
hij verschrikt achteruit deinsde en aanliep tegen het kippengaas, waarachter een
ontsteld gekekkel.
‘Nou, was dit nu het versje wat je bedoelde, zeg?’
Johannes knikte. Hij geloofde van wel. Hij voelde zich heel verslagen en vond het
meisje opeens zoo aardig niet meer.
‘Zullen we wat met de bal tegen de muur, zeg? Kijk, zoo!’
Zij dook lenig naar een elastieken balletje dat in het gras lag vlak bij een perkje
geraniums en begon het in kittigen ijver te ketsen tegen 't blinde muurvak, waarover
de zonnestraaltjes wribbelden als 't gekabbel van lichtende watergolfjes. Van uit het
open raam opzij spoot de kanarie grelle fluittoontjes naar buiten.
‘Nou jij Johannes’, gaf zij hem den bal.
Maar hij schudde het hoofd.
‘Niet?’ vroeg ze verwonderd. ‘Zullen we dan de bloemen wat begieten?’
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Weêr schudde Johannes.
‘Hè, wat ben jij een suffert!’ schimpte geërgerd het meisje opeens.
Johannes begon te schreien.

X.
Onder 't barnen der zon van de heete Augustusdagen was de hei schielijk verbloeid,
en de najaarsstormen waren, later dan andere jaren, komen opzetten van uit de zee
en hadden den laag neêrgebukten rillenden heirug bereden, teisterend met hun scherpe
sporen de roestig-ruige schoften der hellingen, martelend de open wonden van kuilen
waaruit het witte, versche zandbloed spoot. In de hooge luchten galoppeerden
escadrons van grauwe wolken-schimmels, elkaâr oversteigerend en vertrappende
onder den voet. Ze werden gereden door woeste Kozakken met reuzige berenmutsen
en loodblauwe uniformen, en ze stormden maar áan en áan uit de verre zee naar de
verre verschieten heen, die verder strekten en verder...
In de met den dag vroeger vallende avonden versomberden snel de dennenbosschen,
in spokige verschrikking, en de donkere nachten droegen het naargeestig gekreun
der drie gezusters, die in de vertwijfeling van het op hen drukkend lot met verwilderde
kapsels zich in elkaârs armen smeten.
Op de akkervelden rondom het dorp bewogen in de kortere dagen zich de menschen
kleintjes en dicht bij den grond. Hun grauwe kleêren leken uit dien grond gesneden,
en als ze zich bukten over de aarde waren het, van den heuvel buiten het dorp af
gezien, als groote torren die moeizaam voortkropen van kluit naar kluit.
Dagelijks begaf zich Ds. van Beemster op weg naar de ver uiteen gelegen
buiten-hoeven zijner gemeente, op huisbezoek. Met het vorderen van den herfst had
hij het drukker gekregen; de voor het zomer-landwerk ingekrompen catechisatieuren
waren weêr vermeerderd; bijbelbespreking en jongelingsvereeniging eischten veel
van zijn tijd. De
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druktevermeerdering was hem welkom; zijn bezigheden trokken hem af van dat ééne
punt waarop telkens weêr zijn gedachten terugkwamen: het weg-zijn van Aleid.
Nooit had hij, in de ruim zeven jaar van zijn huwelijk, gevoeld hoezeer zij met zijn
leven vergroeid was, dan nu hij overal om zich heen de leegte tastte van haar
afwezigheid. Het was hem, als had hij een zintuig verloren, en ook meer dan één
zintuig. Hij verbaasde er zich vaak over en 't werd hem een beschamende
zelfvernedering, verzacht tot blijschikkenden ootmoed: te ontdekken in hoevele
opzichten hij was gaan zien als Aleid, was gaan voelen als Aleid, was gaan denken
als Aleid. Aleid, Aleid was àlles geworden. Zij was het, die 's Zondags zijn preeken
bezielde, er het leven in behoedde voor versteening tot een doode dogmatiek. Door
haar oogen zag hij de menschen zooals ze waren en niet langer zooals hij meende
dat ze moesten zijn. Zij was in zijn leven de liefde, die alles bedekte en alles begreep
en alles vergaf. Omdat zij in de sterren van haar oogen de blauwe vonken droeg van
het hemelsche vuur, dat meer is dan de zuivere sprake der engelen. Door Aleid was
zijn leven gedragen op een hooger plan, en als hij iets zijn kon voor de menschen
waaronder hij werkte, dan was het door háár en door haar alléén.
En Aleide had bloed opgegeven en was naar Arosa...
Vooral in stille avonduren, als hij zat op zijn groote, holle studeerkamer voor 't
onderwerp van zijn preek, kon hem de gedachte aan de toekomst vaak benauwen.
Zou Aleid ooit beter worden? Of zou zij wegkwijnen en... sterven? O, er lagen dadelijk
veel teksten klaar in zijn hoofd, om hem troostend-bemoedigend antwoord te geven:
‘Dien die God vreezen zullen alle dingen medewerken ten goede.’ ‘Zoo wat gij den
Vader bidden zult in mijnen naam dat zal Hij u geven.’ - En nog veel móóier klaar
lagen daar de talloos vele goed bedoelde gemeenplaatsen waarmede zij, christenen,
in de sentimenteele gemoedelijkheid eener zelfverzekerde gerustheid, maar al te
gauw den bitteren ernst des levens wisten weg te moffelen. ‘We
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mogen vertrouwen dat God het wèl zal maken.’ ‘God, die een God van wonderen
is, kan ook een wonder aan de kranken doen.’ ‘God is een Vader van liefde’...
Maar in Gods naam: wàt, z o o G o d d e k r a n k e n w i l d o e n s t e r v e n ?
‘Niet onze wil, maar Zijn wil geschiede’... O, 't was wreed het te denken, en toch...
ook dàt vaak een fraze, een beduimelde pasmunt. Het heilig woord van den
Menschenzoon in zijn smartelijkste vernedering een fraze in den mond van
blommigzoete Christenen, die meenen dat hun lieve-heer het zoo'n vaart wel niet zal
laten loopen!- Wèg teksten, wèg frazen - ge zijt diep schuldig, omdat ge het kruis
met rozen bedekt, zoodat het geen k r u i s meer is; omdat ge lafhartig u afwendt van
de harde, wreede, o zoo bitter-schrijnende en toch goddelijke waarheid: dat alle
aanschijn geboren is uit het c o n f l i c t en - ter eere Gods - alleen leeft uit smart en
uit dood. Was 't niet zóó, als hij eens een profetisch ambtgenoot had hooren zeggen:
het brandend hout dat glorieert in de vertering; het huis dat statig prijkt nadat het
hout heeft gebloed onder de felle slagen van de bijl. - Dien de Goden liefhebben
nemen ze jong tot zich. Hoe dan, als Aleid...
Maar dan verlamden zijn gedachten; dan voelde hij zijn klein-geloof, zijn
niet-weten, niet-wìllen. Dan zonk het alles onder hem weg en tastte hij in een niets,
een ledig......

XI.
Tusschen het sombere volk zulker overpeinzingen liepen de dingen van het dagelijksch
leven met nuchter gelaat.
Met oud- en nieuwjaar hadden Holleman en Marie uit Meppel Arnout bezocht. ‘We reizen moeder na,’ had zijn zuster gezegd, ‘'t Is zoo vreemd en leêg in huis sinds
moeder weg is’. Waarop zijn zwager schertsend, en blazende zijn wangen vol wind,
dien hij dadelijk weêr door een lippenkier liet ontsnappen: ‘Ik tel niet meê zooals je
ziet!...’
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Voor 't eerst sinds langen tijd hadden ze op den nieuwjaarsavond in ‘de zaal’ gezeten,
waar 't poddingroze behang van de kerkvoogdij sedert enkele weken door het oude,
vermiste gobelin met de jachtpartij was vervangen. En terwijl ze zaten voor de open
schouw, waar groote blokken vlamden: moeder, met haar breiwerk in den wijden
boerenarmstoel, welke in Heveldingen in de catechiseerkamer had gestaan; Marie
en haar man elk in een der Dagobertstoeltjes - had Arnout de geschiedenis van dat
behang verteld: de teleurstelling eerst van Aleid en hem, toen ze bij hun aankomst
hier hadden gestaan voor de goed bedoelde ‘verrassing’, 't gelukkig toeval dan, dat
hem, nu enkele weken geleden, het verdwenen behang had doen terugvinden. ‘Ik
had er de kerkvoogden nooit naar durven vragen... de menschen zijn hier zoo gauw
kwalijk nemend... Doch daar bracht ik nu onlangs den ouden Hemelberg van den
Eng een bezoek... een zonderling bij wien ik anders zelden kom. Maar dit huis is van
hem, en er was een questie met de kerkvoogdij... enfin, ik zat met hem te praten; 't
gesprek komt op de “verrassing”, die den ouden heer indertijd blijkbaar erg
vermakelijk heeft gevonden, en zoo terloops laat hij zich ontvallen dat het afgekeurde
behang dat je daar ziet... boven op zijn zolder in 't stof lag te vergaan...’
‘En jij er toen als de kippen bij om 't hierheen te halen en 't weêr in eere te
herstellen’, had Marie voltooid, die een theekleedje borduurde.
‘Ja, je begrijpt... en nu is 't een verrassing als Aleid thuis komt. 't Is alleen jammer
dat dat behang maar één kant bedekt; de andere stukken schijnen verloren; die heb
ik nu maar door een effen bruin papiertje laten vervangen, zooals je ziet...’
Men had gezwegen en de kamer rondgeblikt, terwijl buiten de wind om het huis
loeide. Boven de eiken tafel in het midden brandde een groote koperen zonnehoedlamp
van lomp model, vol blutsen en deuken, die in deze omgeving wel paste.
‘Je herkent die lamp toch wel, Marie?’ had Arnout
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gevraagd. En zij, in verrast terug-vinden: ‘O! is dat onze ouwe goeie lamp uit de
Vergulde Moriaan nog?!...’
‘Ja, die hing immers in 't midden van den winkel. Kijk, en die kast, die is óók van
thuis; die is nog uit den boedel van grootvader uit Heemskerk...’
‘Tsja, al die oude dingen die spreken, die spréken... elk heeft zijn eigen stem, zijn
eigen geschiedenis’, kwam Kees Holleman wijsgeerig, terwijl hij door het wazig
transparant van zijn sigaarrook heen het in doffe, vage kleuren verstommelend tafereel
der Kruistochten boven de schouw monsterde.
Het gesprek was verder niet gevlot dien avond, elk met zijn eigen gedachten
vervuld. Arnout, starend naar de jachtpartij waarover de haardvlammen lekten, dacht
aan Aleid. Tochtig had even de wind geblazen achter 't wat loszittend behangsel, en
't scheen hem of de lange hondenlijven die het hert nazaten plotseling levend werden,
de pooten strekten in snellen galop... Toen waren zijn oogen afgedwaald den kring
rond, langs Holleman en zijn moeder heen, en blijven rusten op Marie in haar stoeltje,
waarvan de in 't eikenhout gesneden leeuwenkoppen lichtjes vingen op hun gladde
bolle kaken. En weêr had die leegte in hem geschreid om zijn alleenheid, ondanks
zijn moeder en ondanks zijn zuster, ondanks al degenen die hem lief waren en er toe
medewerkten hem zijn gemis zoo veel mogelijk te vergoeden...
En terwijl uit de donkere nachten van dien langen winter de bleeke dagen geboren
waren één na één - had hij geleefd op de uren dat Derk, de oude postbesteller van
Edershuizen, haar brieven bracht. - Als een kostschoolmeisje stond hij dan meest al
een kwartier te vroeg op den uitkijk, starend den tuin in naar het hek bij den weg,
vanwaar het geluk hem bereiken moest. En als hij dan eindelijk Derk van achter de
kale heesters te voorschijn zag komen, klein, gebogen mannetje steunend op zijn
dikken veldstok, om zijn smalle schouders de te wijde uniformjas met de ongepoetste
en verweerde koperknoopen, waarvan er altijd één los bleef, opzij de buikige
zwart-leêren tasch,
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- dan wachtte hij als een verliefd jonkman met ingehouden adem tot hij den busbek
gretig slikken hoorde den zoo dierbaren schat, dien hij dadelijk daarop woog in zijn
hand en, als een dief zijn kostbaarheden, zoo sluipend naar boven droeg in de veilige
omslotenheid van zijn stille studeerkamer. Daar scheurden dan zijn trillende vingers
haastig het blauw-grijs couvert en gleden zijn oogen over de fijne paarse letters van
haar lieve hand.
Zij schreef doorgaands heel opgewekt; de ijle berglucht deed haar veel goed en
ze geloofde vast dat Dr. Bernhardi haar in 't voorjaar toe zou staan naar huis terug
te keeren.
‘O Nout, denk toch eens: weêr thuis te zijn; bij jou en die heerlijke schatten van
kinderen! Maar ik moet verstandig zijn en niet te veel verlángen, zegt Dr. Bernhardi;
nu maar alleen genieten van de lucht en van de verrukkelijke natuur die ik hier den
geheelen dag om mij heen heb. Dr. Bernhardi is een alleraardigste man en alle jonge
meisjes hier zijn van hem gecharmeerd. Vooral een paar mooie Russinnetjes, die
hier verblijf houden als “caretakers” voor hun broêr (herinner je je Nout, dat geestige
hoofdstuk in Harradens boek, dat we in 't eerste jaar van ons huwelijk samen gelezen
hebben op aansporing van Kitty van Heemsbergen?); ze loopen hem overal na en
den heelen dag hoort men niet anders dan hun gevraag: “Où est-il donc, monsieur le
docteur? Wo mag er doch jetzt wieder stecken?”
Men hoort hier natuurlijk alle talen dooreen, tot Poolsch en Hongaarsch toe. Onze
“disagreeable man” hebben we hier tot dusver niet. Een paar dagen lang meende ik
hem gevonden te hebben in een langen Amerikaan, die aan 't eind van de lighal onder
een vracht bonte plaids maar uren lang grimmig voor zich uit kan kijken en iedereen
af schijnt te snauwen die zich in zijn nabijheid waagt. Maar sinds ik hem
gisterenmorgen hartelijk heb zien lachen om een paar dorpskleuters die over elkaâr
buitelden om een reepje chocolâ te bemachtigen, hun toegeworpen door een der
gasten, moest ik begrijpen mij in hem vergist te hebben, en nu voel ik mij wel wat
schuldig tegenover mijn Yankee, naast wien ik vanmiddag aan tafel zat, waar hij
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meine Wenigkeit intusschen tamelijk wel aan mijn lot overliet.
Van tafel gesproken: aan mijn andere zij zat een Duitsche professor, die mij om
het zout vroeg en dus daarmede wel een eindje op weg scheen naar de functie van
“disagreeable man”. Maar hij was heel beminnelijk en vertelde mij veel van zijn
Heimat. Ook luisterde hij heel geduldig naar wat ik hem van mijn kinderen vertelde.
Hij is een nog jonge man met een zwarten baard en donkere oogen, die mij levendig
aankijken van achter de groote brilleglazen...’
Een andermaal schreef zij:
‘Herr Steinberg, de Duitsche professor, zag mij vanmorgen uit mijn Nieuw
Testamentje lezen. Hij vroeg mij, of ik werkelijk geloofde alles wat ik daar las.
Natuurlijk zei ik met overtuiging van ja, en toen lachte hij zulk een moê, sceptisch
lachje, dat het mij pijn in de ziel deed. Hij was ook ‘evangelisch’ opgevoed, vertelde
hij mij; door een vrome moeder. Maar aan de academie was hij gaan nadenken en
tot de conclusie gekomen dat geloof en wetenschap zich niet laten rijmen.
Ik kwam aan met de bekende uitspraak van dien zekeren geleerde (jij weet
natuurlijk dadelijk wie 't is, Nout; ik kon 't mij tot mijn spijt maar niet te binnen
brengen), die gezegd heeft dat weinig wetenschap van God af, maar dat véél
wetenschap tót God voeren moet. Maar dat maakte geen indruk op hem. ‘Sehr schön
gesagt, gnädige Frau, allerdings sehr schön... aber...’
Ach Nout, waarom vermogen wij christenen toch zoo weinig; waarom zijn wij
zoo lauw, waarom is onze geest niet vuriger in 't getuigen voor onzen Heiland. Ik
zeide hem, dat het geloof zoo blij maakt en dat duizenden er zingend voor in den
dood zijn gegaan. Ik vroeg hem, of hij zich dan denken kon, dat dit alles om een
niets, om een hersenschim zou zijn. O Nout, terwijl ik sprak en hem herinnerde aan
Jezus, die sterke geestkracht en verheven rust door onzen Heiland uit de Godsnabijheid
geput... en aan Paulus, die zich bekeerde op den weg naar Damascus - toen bad ik
God in stilte mijn woorden toch krácht
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te geven, ze te bezielen met heiligen gloed, opdat hij gelooven mocht!
En o, die vriendelijke glimlach, die eeuwige vriendelijke glimlach achter de
brilleglazen. Hij hoorde mij aan, geduldig, zooals men 't gesnap aanhoort van een
kind. De laatste woorden die hij hoofdschuddend uitsprak vóór hij van mij wegging,
waren die van Faust op den Paaschmorgen:
Die Botschaft hör' ich wohl
Allein mir fehlt der Glaube...’

-----------------‘Schrijf mij vooral toch alles van de kinderen! Niets is te onbelangrijk, o, als je
eens wist hoe ik snak om alles, alles van mijn lievelingen te weten...’
Zoo verzocht hem Aleid haast in elken brief, en Arnout voldeed zoo trouw mogelijk
aan haar verlangen.
‘Verbeeld-je, vrouwtje’, zoo schreef hij eens, toen in 't vroege voorjaar de lucht
boven Heidenoord warmer te blauwen ging, ‘onze oudste jongen heeft een vriend
veroverd: Geert Lammers, het zoontje van Arie Pieter Lammers, die als daggelder
bij boer Hartevelt van 't Sterhof werkt. Toevallig heb ik hun eerste kennismaking
bespied toen ik met onze beide oudsten over de hei wandelde en we even waren gaan
zitten in de buurt van boer Lammers' gedoetje. Die gedenkwaardige kennismaking
nu ging als volgt in zijn werk. - Johannes loopt op zijn schoorvoetende manier naar
de haag en loert op het erfje. Geert, die bij de mestvaalt opzij van de deel in 't zonnetje
gedoken tegen den muur zit, ziet Johannes staan en kijkt naar hem van op een afstand,
vol wantrouwen. Dan staat hij op en aarzelt over 't erfje naar de haag. Ik zie onzen
jongen een beweging maken om te retireeren; dan, de beschutting van de haag stelt
hem blijkbaar gerust en hij blijft op zijn post, zijn handen gekrampt in de hagetakjes.
- Zoo staan er de jongens aan weerskanten van hun borstwering elkaâr een tijdlang
te monsteren met groote oogen - in diep zwijgen. Betsje, naast mij in 't zand, grijpt
mijn vingers en lacht haar zoele lachje om “die gekke Johannes”. Wij
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zien elkaâr vol verständnis aan; ik heb het gevoel dat zij al een groot vrouwtje is met
wie men verstandig kan praten. Ik leg mijn vinger op den mond om haar lachje te
smoren. En we kijken beiden in slimme verstandhouding naar Johannes en het
boerenjochie, die nog altijd sprakeloos elkaâr zijn blijven aanstaren. Eindelijk neem
ik een besluit, sta op en sluip met een omwegje op mijn teenen naderbij, verschuil
mij achter een vlierstruik vlak bij Johannes, die nu naar zijn nagels kijkt, je weet wel
vrouw: die deerlijk afgekloven nageltjes. En opeens heeft Geert Lammers het er uit
geploft, die ééne veel-, neen alleszeggende bekentenis:
“Ik biete noagels...”
't Is even stil dan weêr; Johannes spert zijn oogen nog wat wijder open, als is daar
aan de overzij van de haag hem plotseling iets wonderlijks verschenen. En dan - dan
geeft hij langzaam, aarzelend dit antwoord:
“En ikke... ikke bijt óók nagels...”
Ziedaar, liefste, het historisch oogenblik geboren waarop de vriendschap is ontstaan
tusschen Geert Lammers en onzen oudsten zoon...’
Slot van de in dit tijdschrift gepubliceerde fragmenten.
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West-Borneo
Door Dr. E.B. Kielstra.
De ‘Westerafdeeling van Borneo’ is tot dusver geen gewest, op welks bezit zijn
souverein, de Nederlandsche Staat, trotsch kan zijn. Gedeeltelijk is dat te wijten aan
de gedurende bijna drie eeuwen gevolgde staatkunde; voor een ander deel is de
achterlijkheid van het gansche gebied toe te schrijven aan het feit dat eene, in totaal
geringe en dan nog uit zeer uiteenloopende soorten bestaande bevolking is verspreid
over een groote uitgestrektheid. Per vierkante eenheid bevat Nederland ongeveer
tachtig maal meer inwoners!
Voor eene koloniale mogendheid als de onze is de geschiedenis van onze
bemoeiïngen met genoemde residentie van veel belang, niet het minst met het oog
op de toekomst. Ik zal daarom trachten van die geschiedenis een beknopte schets
samen te stellen; vele bijzonderheden zullen daarbij ten zijde kunnen worden gelaten.

I.
Eenige eeuwen geleden reeds was de oorspronkelijke, ongetwijfeld toen zéér
schaarsche bevolking des lands, de Dajaks, van de kusten en de oevers der rivieren
verdrongen,
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of, zoo zij niet naar het binnenland weken, in een staat van afhankelijkheid gebracht
door meer ontwikkelde vreemdelingen; dit waren, voor het Noordelijk deel, Maleiers
uit Djohor, die ook in Broenei zich hadden neergezet; en, voor het Zuidelijk deel en
de Karimata-eilanden, Javanen. Wetende hoe ook elders, b.v. langs de kusten van
Atjeh, tal van koloniën werden gesticht door avonturiers en hun gevolg, kunnen wij
ons zeer goed voorstellen, hoe de Maleische en Javaansche nederzettingen aan de
kusten van Borneo in het leven zijn geroepen. Zoowel de Maleiers als de Javanen
waren een zeevarend en handeldrijvend volk; op hunne reizen vonden zij goede
ankerplaatsen, vruchtbaar land, en geen bevolking die zich tegen hunne vestiging
verzette. Hadden zij daar eenigen voorspoed, dan volgden al spoedig uit het land
hunner geboorte nieuwe kolonisten, en ook een gemachtigde van hun vorst om het
gezag op zich te nemen. Later, wanneer de kolonie tot vollen wasdom gekomen en
de band met het moederland, evenals die van den gemachtigde met zijn vorst meer
en meer verslapt was, beschouwde zij zich meer en meer als onafhankelijk.
Toen de O.-I. Compagnie zich in den Indischen Archipel vertoonde, vond zij alzoo,
in het noorden, het rijk Sambas, onder de nominale suprematie van Djohor; in het
zuiden, het rijk Soekadana, dat destijds nog cijnsbaar was aan den vorst van Soerabaja
en, tengevolge eener huwelijksverbintenis van zijn vorst met de ‘erfprinses’ van
Landak, met dit land vereenigd was. Verder verschillende staatjes, waarmede wij
ons thans niet hebben op te houden.
De berichten, door de Compagnies-dienaren in Bantam ontvangen ten aanzien van
den diamanten-rijkdom van de evengenoemde rijken, gaven weldra aanleiding tot
pogingen om den handel in die edelgesteenten tot zich te trekken. Nadat reeds een
paar jaren te Soekadana zoodanige handel - echter zonder voorkeur van de
Nederlanders boven andere natiën - gedreven was, slaagde men er in, in 1609 een
contract te sluiten met den vorst van Sambas. Bij dit contract, het eerste dat op Borneo
gesloten is, beloofde de Compagnie hem steun tegen buitenlandsche vijanden, in
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't bijzonder Portugeezen en Spanjaarden, terwijl aan alle andere Europeesche natiën
de toegang werd ontzegd en alle diamant tegen matigen prijs aan de Nederlanders
zoude worden afgestaan.
Opmerkelijk is, dat de radja bij de onderhandelingen de voorwaarde stelde dat de
onzen te Sambas eene sterkte zouden bouwen. De Compagnie was alles behalve
gesteld op dergelijken kostbaren omslag; zij dong naar handelsvoordeel en monopolie,
doch het waren de vorsten, die als ‘onderpand’ de stichting eener ‘loge’ verlangden,
en hieraan werd dan vaak, zij het schoorvoetend, toegegeven om de vriendschap te
onderhouden. In het bijzonder wat Sumatra en Borneo betreft, kan men niet zeggen
dat ‘onze voorvaderen’ ooit de bedoeling hebben gehad, daar het Nederlandsch gezag
te vestigen; wat in die richting is gedaan, is huns ondanks geschied.
Zoo was de Compagnie dan in 1609 ‘gevestigd’ te Sambas, en had zij een
handelskantoor, factorij, te Soekadana. Deze nam een einde in 1622, toen de plaats
werd aangevallen door een krijgsmacht van den vorst van Mataram, die met
Soekadana's leenheer, den vorst van Soerabaja, in oorlog was. De plaats werd
verwoest; ‘ons volck’ nam de vlucht, hunne goederen werden geroofd en de factorij
verbrand.
Daar de diamanthandel toch beneden de verwachting bleef, werd nu (1623) besloten
tot het geheel verlaten van Borneo's Westkust. Er werd, in de volgende tijden, nog
wel handel gedreven, doch zonder nederzettingen aan den wal, en zonder monopolie;
vooral de mededinging der Engelschen deed zich toen gevoelen.
Uit den aard der zaak vernemen wij nu weinig van de binnen'slands voorgevallen
gebeurtenissen; het voornaamste is dat, tengevolge van huwelijksverbintenissen,
Soekadana in den loop der 17e eeuw vrijwel de suprematie over de andere staatjes,
ook van Sambas, wist te verkrijgen; maar dat daarentegen, Landak zijne
zelfstandigheid herwon en zeer vijandig tegenover Soekadana stond. Vreezende het
onderspit, te delven, riep het in 1698 de hulp in van den Sultan van Bantam.
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Dit rijk had echter, na den in 1682 en '83 gevoerden inwendigen strijd, zijn vroegere
grootheid geheel verloren en was in alle opzichten afhankelijk geworden van de O.-I.
Compagnie. De regeerende vorst vroeg dus de meening van de Hooge Regeering
over Landak's verzoek; deze kwam tot het besluit, dat zij de aldus geboden
gelegenheid om de gehate mededingers van West-Borneo te verdrijven - gelijk in
1683 in Bantam was geschied -, niet behoorde te laten voorbijgaan.
Aan den Sultan van Bantam werd alzoo medegedeeld dat alle noodige medewerking
tot den tegen Soekadana te ondernemen tocht zoude worden verleend; en die
medewerking was van zoodanigen aard, dat de expeditie (1699) feitelijk was eene
Nederlandsche, door Bantamsche prauwen en Landaksche hulptroepen gesteund. De
hoofdplaats, hoewel met behulp der Engelschen krachtig verdedigd, werd veroverd
en verbrand; de Sultan van Soekadana vluchtte naar de binnenlanden, en de
Engelschen verdwenen van het tooneel. Soekadana werd, evenals Landak, een
vasalstaat van Bantam; en daar, zooals wij straks zagen, eerstgenoemd rijk zich de
suprematie over Sambas enz. had weten te verwerven, kon de Sultan van Bantam
zich nu beschouwen als de opperheer van geheel West-Borneo.
Dat de O.I. Compagnie niet anders verlangde dan vergoeding van hare voor de
expeditie gedane uitgaven, is wel een duidelijk bewijs dat zij alleen de bevordering,
zooals zij die opvatte, van hare handelsbelangen beoogde. Als zij slechts den
alleenhandel bezat, was zij tevreden; maar aangezien zij geen maatregelen nam om
zich, wat West-Borneo betreft, daarvan voor den vervolge te verzekeren, was het
geheele optreden, in naam van Bantam, ten slotte vrijwel vruchteloos. Want de
verdere gebeurtenissen leidden er toe dat weldra aan Bantam's opperheerschappij de
feitelijke grondslag werd ontnomen, en dat ook de Engelschen hunne schepen weder
naar die plaats zonden.
De gevluchte Sultan had namelijk hulp gezocht bij
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de, na Speelman's overwinningen op Celebes, in talrijke scharen vandaar naar elders
en ook naar Borneo's Westen Zuidkust getrokken lieden die, al waren zij mede van
Gowa en Wadjo afkomstig, onder den algemeenen naam van Boegineezen bekend
zijn. Die lieden, allerminst kieskeurig ten opzichte van hunne middelen van bestaan,
leefden, indien de gelegenheid zich daartoe aanbood, van in den krijg of door den
zeeroof behaalden buit.
Het was met den krachtigen steun van die Boegineezen, dat de in 1699 verdreven
Sultan enkele jaren later zijn rijk heroverde; zijn neef, die als vasal van Bantam het
bewind had gevoerd, vluchtte en vond een schuilplaats nabij zijn leenheer; evenmin
als de Hooge Regeering, trok deze zich voorloopig verder iets van West-Borneo aan.
De aanvoerder der Boegineesche krijgsmacht huwde met een dochter van den
Sultan, die een schoonzoon was van den vorst van Mampawa. Hij, de Boegineesche
prins, vestigde zich met vele der zijnen in laatstgenoemd rijk, en bracht het vorstenhuis
van Mampawa in zijn geslacht over.
Naast de Maleische en Javaansche van vroeger eeuwen kwam er dus nu op
West-Borneo eene belangrijke Boegineesche nederzetting; belangrijk niet alleen
door haar omvang, maar ook door de rol welke het nieuwe vorstengeslacht in de
geschiedenis van Riouw speelt. De evenbedoelde prins had n.l. verscheiden broeders.
Een hunner werd in 1722 onderkoning van Riouw, tot belooning der diensten welke
hij den Sultan van Djohor tot de herovering van den troon zijns vaders had bewezen;
de uit de Riouwsche geschiedenis bekende Daeng Kambodja was de zoon van den
oudsten broeder; Radja Hadji de zoon weder van een anderen broeder, die van 1729
tot 1745 onderkoning was geweest (zie Onze Eeuw 1912, II bl. 193-196).
Aldus, kan men zeggen, is een goed deel der vele moeilijkheden, welke de
Compagnie in de 18e eeuw met Riouw had, een gevolg geweest van haar, ten slotte
vrij wel vruchteloos optreden in 1699 tegen Soekadana. West-Borneo, en vooral
Mampawa, werd de operatiebasis van de Boegineesche zeeroovers, die zoovele
tientallen jaren de
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Indische zeeën onveilig maakten. Radja Ali, de zoon van Daeng Kambodja, die Radja
Hadji als onderkoning van Riouw was opgevolgd, vestigde zich dan ook na zijn
nederlaag in 1784, in Mampawa, daarna in Soekadana. Zooals wij beneden zullen
zien, vond de Compagnie hierin aanleiding tot krijgsverrichtingen tegen beide
landschappen.
De tijdsorde eenigszins in acht nemende, hebben wij echter eerst te verhalen hoe,
naast de reeds vermelde vreemdelingen, ook Arabieren eene kolonie op de Westkust
van Borneo stichten.
In 1735 had zich een Arabisch godgeleerde gevestigd in Matan, waar hij zich een
grooten naam verwierf, zoodat hij met eerbewijzen werd overladen en zelfs huwde
met de moeder van den regeerenden vorst. Hij werd aangesteld tot opperrechter in
de zaken van den godsdienst; doch toen hij dat ambt eenige jaren vervuld had, gaf
eene door hem afgekeurde handeling van den vorst aanleiding dat hij zich vestigde
in Mampawa, waar hem dezelfde functie werd opgedragen. Hij overleed in 1770,
doch liet uit het evenvermelde huwelijk een zoon na, Sjerief Abdoel Rachman, die
met eene dochter van den vorst van Mampawa in het huwelijk trad.
Die Abdoel Rachman nu ving in 1764 zijn loopbaan aan als zeeroover, welk bedrijf
destijds door de vorsten geenszins als minder eervol werd beschouwd. Bij een bezoek
aan Bandjermasin werd hij, als zoon van den vermaarden theoloog en als beroemd
zeeschuimer, glansrijk ontvangen en kreeg hij, als tweede vrouw, een familielid van
den Sultan. De geschiedenis vermeldt verder dat hij zich in 1770 nabij Pasir (Oostkust
van Borneo) op verraderlijke wijze van een Fransch, het volgende jaar van een
Engelsch schip meester maakte, en dat dit laatste feit den Sultan van Bandjermasin,
uit vrees voor wraak van Engelsche zijde, aanleiding gaf, hem en allen Arabieren
het verblijf in dat rijk te ontzeggen.
Hij keerde dus naar zijn hoofdkwartier Mampawa terug en kreeg hier van zijn
zwager, den vorst, den raad, met zijne door den zeeroof verworven schatten een eigen
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rijk te stichten aan de samenvloeiing van de Landak- en Kapoeas-rivieren. Hij volgde
dien raad op, verzamelde alle leden van zijn geslacht en een paar honderd
Boegineezen, en voerde deze kolonie met de twee geroofde Europeesche schepen
en 14 gewapende prauwen naar het tot dusver onbewoonde eiland Pontianak1).
Aldus werd, in het begin van 1772, het rijk van dien naam gesticht.
Door zijne gunstige ligging ontstond hier al spoedig een belangrijke handelsplaats;
de kooplieden uit het binnenland werden er goed ontvangen en zooveel mogelijk
beschermd. Dat dit den naijver, het wantrouwen van de binnen'slands tronende vorsten
wekte, ligt voor de hand; allereerst was het de vorst van Landak die, niet zonder
reden, in dien van Pontianak zijn vijand zag.
Die vorst van Landak beklaagde zich dan bij zijn leenheer, den Sultan van Bantam,
over den overmoed van zijn nieuwen buurman, en wees op de gevaren welke uit de
toeneming van diens macht en invloed zouden voortvloeien. De Sultan, buiten staat
de rechten van zijn leenman te handhaven, bracht de ontvangen berichten ter kennis
van den Gouverneur-Generaal; maar van zijn kant had de stichter van Pontianak, die
al spoedig den Sultanstitel had aangenomen, reeds moeite gedaan om met de
Compagnie op vriendschappelijken voet te komen; vermoedelijk heeft ook omkooping
van sommige invloedrijke compagniesdienaren een rol gespeeld. Hoe dit zij, - het
gevolg van een en ander was dat in 1778 de toenmalige Sultan van Bantam, die aan
de Compagnie groote verplichting had, al zijne rechten op West-Borneo aan haar
afstond, en dat het volgende jaar de Sultan van Pontianak door de O.I.-Compagnie
werd erkend. In het toen gesloten contract verklaarde hij zich tot haar leenman en
beloofde hij haar groote handelsvoordeelen; daarop volgden onmiddellijk de bouw
en bezetting eener sterkte, en de oprichting eener factorij.

1) Dit eiland is nu sedert langen tijd met den vasten wal vereenigd.
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Had de Compagnie zich wellicht gevleid met de meening dat zij nu naar behooren
orde op de zaken had gesteld, dan kwam zij bedrogen uit. Daargelaten dat de
verwachte geldelijke voordeelen uitbleven, na weinige jaren kreeg zij weder de
handen vol, toen de vlucht van haren vijand, den onderkoning van Riouw, naar
Mampawa en verder naar Soekadana, de poppen aan het dansen bracht. De Sultan
van Pontianak, die inmiddels met beide landstreken in onmin was geraakt, wees de
Compagnie op de trouweloosheid dergenen, die hare vijanden herbergden; en daarbij
kwam dat Soekadana, toen het in 1778 mededeeling ontving van de overneming van
Bantam's rechten door de Compagnie, ronduit geweigerd had de suprematie van deze
te erkennen.
Er werd dus te Batavia besloten, den Sultan de bestraffing van Soekadana en
Mampawa op te dragen, met krachtigen steun der Compagnie; het gevolg was dat,
in 1786 en '87, de beide hoofdplaatsen geheel verwoest en verlaten werden, zoodat
zij den haar toegebrachten slag nooit meer te boven kwamen; de voornaamste
kooplieden verhuisden naar Pontianak. Wat Mampawa betreft, na de vlucht van den
Panembahan was het rijk verklaard tot eigendom der Compagnie, en in leen afgestaan
aan Sjerif Kasim, den zoon en opvolger van den Pontianakschen Sultan. Die Sjerif
Kasim betoonde zich zeer welwillend jegens zijne Mampawasche verwanten en stond
in 1808, toen zijn vader overleden was, zijne rechten op Mampawa af aan dengene,
wien ze volgens de vroegere orde van zaken toekwamen.
Behalve de bovengenoemde vreemdelingen van verschillende herkomst, die het
kustgebied van West-Borneo koloniseerden, vestigde zich daar nóg eene natie, die
tot tallooze verwikkelingen aanleiding heeft gegeven: de Chineezen.
Sinds lange jaren waren lieden van dien landaard in Broenei gevestigd, en kwamen
zij op West-Borneo ten handel; doch van eene kolonisatie in dit gewest is eerst sprake
tegen het midden der 18e eeuw, toen in Mampawa goudmijnen werden ontdekt. De
vorst lokte Chineezen
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uit Broenei naar zijn gebied om die mijnen te bewerken, en zijn voorbeeld werd door
den Sultan van Sambas gevolgd toen ook daar, vooral in Montrado, de rijkdom van
den bodem aan goud gebleken was. Naarmate zich de berichten verspreidden over
de groote winsten, daar te behalen, stroomden de Chineezen toe, en het duurde niet
lang of zij vormden, zoowel in Mampawa als in de Sambas, een macht in den staat.
Waren zij aanvankelijk bereid, eene jaarlijksche schatting te betalen en op andere
wijzen het inkomen der vorsten te doen stijgen, zoodra zij behoorlijk georganiseerd
waren en zich sterk genoeg gevoelden, hield hunne onderdanigheid op; de geschillen,
die zich meermalen tusschen hunne heerschers onderling en ook met den Sultan van
Pontianak voordeden, kwamen hun daarbij natuurlijk te stade.
Het is voldoende bekend dat de Chineezen zich in West-Borneo, op het voorbeeld
van hunne voorvaderen in hun stamland, vereenigden tot kongsi's, ter behartiging
van hunne gemeenschappelijke, zoowel economische als politieke belangen. Zij
vormden alzoo, zoolang hun dat niet werd belet (en de inlandsche vorsten waren
daartoe onmachtig), plaatselijke republieken, die ook meermalen onderling strijd
voerden met het natuurlijk gevolg dat sommige machtig, andere zwak werden; dat
weer andere vernietigd werden of zich tot een of meer nieuwe kongsi's vereenigden.
Onder de belangrijkste zijn, ook in verband met latere gebeurtenissen, te noemen die
van Montrado in Sambas en Mandor in Pontianak. De zelfstandigheid der kongsi's
werd niet weinig bevorderd door het feit dat, in de door hen bewoonde districten, de
landsvorst geen beter middel wist om de rust te handhaven, dan het geheele bestuur,
ook de politie en justitie, aan de Chineesche hoofden over te laten.
Wanneer het mijn doel was, eene eenigszins volledige schets te geven van de
geschiedenis van het hier besproken gewest, dan zou ik hier nog melding moeten
maken van de stichting, door aanverwanten van de Sultans van Soekadana en
Pontianak, van een paar kuststaatjes: Simpang en Koeboe. Ik zou dan ook moeten
gewagen van de ver-
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schillende staatjes aan de oevers van de Kapoeas - van welke Sintang de voornaamste
is - die eenigszins, meer in naam dan in werkelijkheid, afhankelijk waren van
Soekadana. Maar ik laat een en ander rusten, omdat de invloed van die gebieden op
den algemeenen gang van zaken, althans tot het einde der 18e eeuw, slechts uiterst
gering is geweest.

II.
Wij hebben dan in de voorgaande bladzijden gezien dat, naast de Dajaks, tal van
andere, meer ontwikkelde stammen de kustlanden hadden bevolkt en natuurlijk, voor
zoover hunne macht reikte, de kinderen des lands overheerschten. Intusschen, het
spreekt van zelf dat de maleische, Javaansche en Boegineesche koloniën niet op
zich-zelve bleven bestaan, maar zich onderling en ook met de Dajaksche bevolking
vermengden; ook de door den zeeroof aangebrachte slaven gingen aldus in de verdere
bevolking op. Wat de Chineezen betreft, - al kwamen er alleen mannelijke personen
uit hun vaderland, zoodat zij met inlandsche, meest Dajaksche vrouwen, later ook
met half-Chineesche afstammelingen trouwden, het is bekend dat ook de
nakomelingen, van gemengd ras, het karakter van Chineezen behouden en eene
afzonderlijke kaste blijven vormen. En dit viel hun te gemakkelijker nu zij, behoudens
betrekkelijk weinigen die als handelaren op de hoofdplaatsen aan de kust gevestigd
waren, waren saamgehoopt in de mijndistricten. Ook de Arabieren konden min of
meer afgescheiden van de andere bevolking blijven voortleven doordien zij zich
wegens hun afkomst boven den inlander verheven achtten. Dat hun aantal niet
onbeteekenend bleef, is af te leiden uit het door den kroniekschrijver gestaafde feit
dat de eerste Sultan van Pontianak 24 vrouwen had, en bij zijn dood in 1808 een
vijftigtal zonen en dochteren naliet. Maar, in tegenstelling met de Chineezen, er
kwam geen geregelde aanvoer van ‘nieuw bloed’ uit het moederland, - de Arabische
kolonie kon
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dus niet den omvang bereiken welke de Chineesche koloniën verkregen; en
tegenwoordig vindt men nog omstreeks 50.000 Chineezen tegenover niet meer dan
1500 Arabieren, al is de mijnbouw van geen beteekenis meer.
De O.I. Compagnie heeft, ter Westkust van Borneo niets goeds gesticht. Ook haar
optreden in 1787 leidde tot geenerlei doel: ‘in 1790 strekten de heerlijke omgevingen
van Soekadana nog slechts aan eenige zeeroovers tot verblijfplaats’. En zoo nu al de
voornaamste vorsten hare suprematie erkenden, - voor hare handelsbelangen had dit
geen nut. De vestiging te Pontianak en de handelskantoren die zij, naar het schijnt,
in Landak en Mampawa had opgericht bleven lastposten, welke nergens anders toe
konden dienen dan om het faillissement te bespoedigen. Zoo werd dan in 1790 door
de Bewindhebbers in Nederland besloten dat de geheele Westkust zoude worden
verlaten, en in het volgend jaar aan het daartoe strekkend besluit uitvoering gegeven.
Wie spreekt van het erfdeel, onzen Staat in Indië door de Compagnie nagelaten,
kan dus gerust West-Borneo uitzonderen. En toch... hoe vreemd het moge klinken,
met het ‘abandonneeren’ des lands was de invloed der Compagnie niet geheel verloren
gegaan. Sambas, dat bij den strijd tegen Mampawa in 1787 dit land tegen ons had
gesteund, herinnerde zich in 1792 de door ons van Bantam overgenomen
souvereiniteitsrechten, en beklaagde zich op grond daarvan over Pontianak en
Mampawa, die zich te zijnen koste wilden uitbreiden. De Sultan van Pontianak, die
van den aanvang zijner stichting af den steun der Compagnie had gezocht, bleef met
de Bataviaasche autoriteiten in briefwisseling, vooral wanneer hij, als in 1806 en
1807, veel kwaads van den zeeroof van Sambas melden kon; van zijn dood, in 1808,
gaf zijn opvolger onmiddellijk kennis. En dat men, omgekeerd, te Batavia wel eenig
oog bleef houden op de vroegere ‘bezetting’ blijkt uit het feit, dat in 1797 nog eene
poging werd gedaan om het verlaten Soekadana te doen herleven: men benoemde
een vorstenzoon van Mampawa tot regent, en gaf hem
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eenige voorschotten om den handel te bevorderen; die poging mislukte echter geheel.
Alles te zamen genomen kan men dan toch wel zeggen dat ‘de Compagnie’ hier
had afgedaan. Maar de jaren nadat zij West-Borneo verlaten had, waren daar getuige
van velerlei ellende; in de eerste plaats door den zeeroof, die, door de meeste vorsten
gesteund, hoogtij vierde; in de tweede plaats door hoog loopende verwikkelingen
tusschen de landschappen onderling - de Sultan van Pontianak was door haast alle
andere vorsten gehaat; het meest door dien van Sambas -, en door binnenlandsche
twisten in die landschappen zelve. Het gevolg was dat, naar Veth's uitdrukking, alle
wezenlijke uitoefening van macht verdeeld was tusschen de zeeroovers (aan de
kusten) en de Chineezen (binnenslands).
Hoe het met den omvang van den zeeroof gesteld was, blijkt o.a. uit het volgende.
Toen, in 1811, een Engelsch schip bij Muntok afgeloopen en de buit naar Sambas
vervoerd was, schreef Raffles aan den rijksbestuurder van dit landschap, maar kreeg
geen antwoord; hij wendde zich daarop tot den Sultan zelven, die er nu openlijk voor
uitkwam dat de zeeroovers zijne bondgenooten waren. Nadat nog verschillende
schepen in handen der piraten waren gevallen en deze, in 1812, hunne werkzaamheid
zelfs langs Java's kusten uitoefenden, besloot Raffles tot eene geduchte strafoefening,
die echter in genoemd jaar mislukte; in 1813 werd de aanval op Sambas hervat, en
toen was de overwinning volkomen: de verdedigers vluchtten, de vloot der zeeroovers
werd grootendeels vernield, de plaats in de asch gelegd, de versterkingen geslecht;
de Sultan en de rijksbestierder vluchtten binnen 's lands.
De Engelschen hadden echter geen plan, zich te Sambas te vestigen; en daar zij,
terecht, den rijksbestuurder als den voornaamsten schuldige beschouwden, maakten
zij geen bezwaar tegen des Sultans terugkeer. Maar wat wel verwondering kan
wekken: toen de Sultan een jaar later overleed, erkende het Britsche tusschenbestuur
zijn broeder
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den rijksbestierder, ‘die zich zoo dikwijls met het bloed van Britsche onderdanen
bezoedeld had’ en ‘die jaren lang alle kusten van den archipel van de faam zijner
euveldaden had doen weergalmen’ als zijn opvolger! En zulks nog wel, terwijl een
andere broeder, gesproten uit een gelijkgradig huwelijk, meer recht had op den
vorstenzetel.
De nieuwe Sultan trachtte door strenge maatregelen het geheel vervallen oppergezag
over de Chineezen in zijn gebied te herstellen, met het gevolg echter dat deze openlijk
in opstand kwamen, zonder dat hij in staat was hen te bedwingen.
De toestand in Sambas liet dus alles te wenschen, maar in Pontianak was hij niet
beter; ook daar was 's vorsten gezag door de Chineezen ondermijnd, ook daar was
alle welvaart verdwenen.
Geen wonder dus dat beide Sultans naar steun van buiten uitzagen. Die van
Pontianak heeft blijkbaar hulp van Raffles gevraagd: gedurende eenige maanden van
1814 is te zijner hoofdplaats een militaire post gevestigd geweest. Maar toen in 1816
bekend werd dat het Nederlandsch gezag op Java was hersteld, zonden beide vorsten
gezantschappen naar Batavia, met verzoek de oude betrekkingen te hernieuwen en
ambtenaren te zenden. Het duurde tot 1818 voor dat aan dit verzoek gevolg kon
worden gegeven; bij al de beslommeringen, welke Commissarissen-Generaal allereerst
op Java wachtten, is dit wel begrijpelijk.
Het schijnt, dat de vertraging in het bijzonder den Sultan van Pontianak weinig
gelegen kwam; deze richtte zich inmiddels ook om steun tot den gouverneur van
Poeloe Pinang. Maar toen dientengevolge Farquhar te Pontianak verscheen, kwam
hij juist te laat: de Nederlandsche commissaris was met 600 man troepen reeds ter
plaatse, en de Britsche agent trok dus hier onverrichter zake af.
Ter beoordeeling van den geest, die de hoogste vertegenwoordigers van ons bestuur
aanvankelijk bezielde, is het niet overbodig, iets te hooren uit den inhoud der aan
den commissaris meegegeven instructie. Hij moest de
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Nederlandsche vlag planten in de landschappen waar onze bescherming werd
gevraagd, den zeeroof krachtig bestrijden, den handel bevorderen, alom rust en vrede
herstellen, de zwakken beschermen, de bevolking geen drukkende lasten opleggen,
enz. Jammer maar, dat er van al deze goede bedoelingen ten slotte weinig terecht
kwam!
De onzen werden zoowel te Pontianak als te Sambas en te Mampawa
vriendschappelijk ontvangen: in de plaatsen van dien naam, en ook te Tajan en Landak
werden garnizoenen gelegd, - alle te samen een paar honderd man. Het Europeesch
bestuur werd ‘georganiseerd’ door de benoeming van eenige ambtenaren, die echter
meerendeels voor hun taak ongeschikt bleken en weldra allerlei maatregelen namen,
welke leidden tot verzet en oproer. Daarbij kwam, dat de achtergelaten garnizoenen
niet veel waard waren; vele soldaten dienden met tegenzin, omdat de tijd voor welke
zij zich verbonden hadden verstreken was, de soldij niet geregeld betaald werd en
de voeding te wenschen liet. Bovendien hadden zij veel met ziekten te worstelen.
De te Sambas en Mampawa geplaatste ambtenaren sloten op eigen gelegenheid
contracten met de vorsten, waarbij de geldelijke belangen van deze geenszins werden
ontzien, en schreven daarna beurtelings, waarbij de een afbrak wat de ander had
gedaan, de Chineezen van Montrado voor, welke belastingen zij voortaan zouden
hebben te voldoen.
Het ligt wel voor de hand dat zoowel de vorsten als de Chineezen zich weinig
ingenomen betoonden met het nieuwe régime, dat hun wel nieuwe lasten oplegde,
maar in geen opzicht eenig voordeel bracht. De Chineezen hadden onze bescherming
niet gevraagd en behoefden die niet; ons gezag werd hun opgedrongen, en uitte zich
alleen door de vordering van een hoofdgeld, door de invoering van zoutmonopolie,
van opiumpacht enz. Bij den in het algemeen vreedzamen aard der Chineezen zouden
zij, bij hun wensch tot het ongestoord voortzetten van hun bedrijf, misschien tot
toegeven geneigd zijn geweest wanneer onze eischen door een indrukwekkende
macht
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waren gesteund; toen hun al spoedig duidelijk werd dat dit allerminst het geval was,
spreekt het wel van zelf dat zij hunne zelfstandigheid zooveel mogelijk trachtten te
bewaren, - dat, met name, van het betalen van hoofdgeld geen sprake was. De onzen
konden het ‘recht van den sterkste’ zoo weinig laten gelden, dat den ambtenaar te
Sambas werd gelast, zich van alle dwangmaatregelen te onthouden als de Chineezen
hunne belasting niet geliefden te betalen! Wat de vorsten betreft, zij misten de macht
tot openlijk verzet, maar hielden zich niet meer aan de hun opgedrongen contracten
dan hun gelegen kwam. Vooral de Sultan van Sambas onttrok zich zooveel mogelijk
aan zijne verplichtingen, bleef belastingen heffen buiten het contract om, heulde met
de zeeroovers en ook met de meer en meer oproerige Chineezen.
Het valt buiten het kader van dit opstel, over de wijze waarop het Nederlandsch
gezag in 1818 en 1819 in West-Borneo werd ‘gevestigd’, in nadere bijzonderheden
te treden; het geheel overziende, kan men slechts zeggen dat zoowel de noodige
kennis van de toestanden als het allereerst noodige beleid heeft ontbroken. Men had,
zegt Veth zeer juist, in korten tijd - Veth sprak over de eerste zes maanden, men kan
er gerust het jaar 1819 bij nemen - ‘kwalijk minder degelijks verricht, meer misslagen
begaan hebben, meer zaden van toekomende onrust kunnen strooien’.
Reeds in het jaar, daareven genoemd, ondervond men de gevolgen: de Chineezen
kwamen in verzet; eerst in Sambas, daarna, in erger mate in Mampawa. Aan het eind
van 1819 deden zij zelfs een aanval op onze vestiging te Pontianak, die slechts met
veel moeite werd afgeslagen; zij werden daarbij gesteund door een deel der bevolking,
dat ontevreden was over de regeling der troonsopvolging. Onze ‘troepenmacht’ werd
dientengevolge geheel op de beide hoofdplaatsen, Pontianak en Sambas,
teruggetrokken: buiten die plaatsen was toen reeds al onze invloed weder verloren
gegaan.
En de gelegenheid ontbrak voorloopig om die terug
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te winnen. In Palembang had men groote moeilijkheden met het Sultansbestuur die,
in 1819, hadden geleid tot eene expeditie; toen deze mislukt was, begreep de Indische
regeering dat, het kostte wat het wilde, Palembang tot onderwerping moest worden
gebracht. Met de voorbereiding en uitrusting van de ‘tweede Palembangsche expeditie’
gingen het geheele jaar 1820 en het voorjaar van 1821 heen. In dien tijd nu kon men
er niet aan denken, zich bijzonder met de aangelegenheden van Borneo's Westkust
en zijne ‘ongehoorzame’ Chineezen bezig te houden; wel werd overwogen, of het
niet beter ware het land te ontruimen en aan zichzelf verder over te laten, nu onze
bemoeiingen toch slechts tot teleurstelling en zorgen hadden geleid. Maar toen
eindelijk, in Juni 1821, de groote overwinning te Palembang was behaald, achtte de
regeering zich weldra krachtig genoeg om dergelijke mismoedige gedachten te laten
varen. Aan het einde van 1821 zond zij weder een commissaris, die tot taak had de
toestanden in West-Borneo te onderzoeken en tot verbetering daarvan regelingen te
treffen of voor te stellen.
Het gevolg daarvan was, dat in de eerste helft van het jaar 1823, met behulp van
eenige honderde, van Java gezonden soldaten, de Chineezen (schijnbaar) tot
onderwerping werden gebracht; die van Mandor boden geen verzet, die van Montrado
betrekkelijk weinig. Maar toen commissaris en troepen waren afgetrokken, ving het
oude spel opnieuw aan; de zonen van het Hemelsche rijk zagen niet in waarom zij
schatting moesten opbrengen aan de blanken, bij wier heerschappij zij niet het minste
belang hadden. Zij onderwierpen zich aan de gestelde eischen, wanneer die
onderwerping noodig was om erger - militaire tuchtiging, verlies van have en goed
- te ontgaan; maar zij kon onmogelijk ernstig gemeend zijn.
Onze regeeringsmannen van dien tijd zagen dat niet in. Zij meenden, dat de tot
dusver vrijwel onafhankelijke Chineezen zich hadden behooren te beijveren, hunne
bevelen op te volgen en trouw de hun opgelegde belastingen te voldoen. Op het
voetspoor der inlandsche vorsten toch,
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had de uitbreiding van ons gezag destijds weinig anders dan fiscale bedoelingen; van
handelingen, strekkende om de genegenheid der nieuwe onderdanen te winnen, was
geen sprake.
Het was, kan men zeggen, de geest des tijds. Maar met dat al, - aan onze zijde
besefte men niet aan welke tekortkomingen de regeerder zich schuldig maakte, en
werd de slechte verhouding met de ‘muitzieke’ Chineezen geheel aan deze geweten.
Ja, die menschen - hoe is het mogelijk! - waren ‘aanhoudend wederspannig’ en
moesten dan ‘tuchtigingen ondergaan’. Zoo werd de grond gelegd voor latere
moeilijkheden en nieuwe, verkeerde maatregelen. Maar wat bijzonder opvalt, is dat
men, van den aanvang af, de nijvere Chineezen op Borneo's Westkust, zonder
redelijken grond heeft uitgescholden. Zoo sprak de Gouverneur-Generaal van der
Capellen, toen hij op nieuwjaarsdag 1826 het bestuur nederlegde, van ‘de Chineesche
bevolking der mijndistricten die, meest van de slechtste soort en gewoon aan een
losbandig en eigendunkelijk leven, zich moeilijk aan een geregeld bestuur
onderwerpt’. In latere jaren heeft men het nog wel erger gemaakt, blind als men was
voor eigen fouten.
In 1825 was, in het algemeen, de toestand zoo: men had achtereenvolgens met de
hoofden langs de kust, en ook met de voornaamsten langs de Kapoewas, zooals
Sintang (dat in 1823 voor het eerst door een Europeesch ambtenaar was bezocht)
contracten gesloten, zoodat een dam was geworpen tegen mogelijke aspiraties van
Britsche zijde; waar de gelegenheid aanwezig was, hief men belastingen, zooals
douanerechten en opiumpacht; het aanvankelijk ingevoerd zoutmonopolie had men
reeds weder tot zekere hoogte moeten loslaten. De zeeroof was nog in vollen gang,
al werden daardoor niet meer zooveel slachtoffers gemaakt als tien jaar te voren; de
resident van Sambas en een hem vergezellend ambtenaar sneuvelden in 1824 bij een
gevecht met de zeeroovers, in de nabijheid van Pontianak. En wat de Chineezen
betreft, - Montrado
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was geheel in opstand, en Mandor volgde; een ernstige aanval op Mampawa werd
echter afgeslagen.
De dringende verzoeken om militaire versterking leidden er toe, dat van Batavia
eene compagnie werd gezonden, en generaal van Geen last kreeg, na afloop zijner
tegen Boni gerichte expeditie een bataljon naar Pontianak te dirigeeren om ‘de
Chineezen een geduchte les te geven, de door hen bezette gouvernementslanden
weder te bevrijden, en het gouvernementsgezag in hun eigen hoofdplaatsen te
vestigen.’ Maar, als het ware op hetzelfde oogenblik van de komst dier troepenmacht,
kwam het bericht van den opstand in Midden-Java, die het noodig maakte alle
beschikbare middelen dààr te vereenigen. Van de beraamde expeditie tegen de
Chineezen kwam dus niets, en deze, tevreden met het feit dat zij van de onzen geen
last meer ondervonden en geen belasting hadden op te brengen, hielden zich ook van
hun kant rustig.
Het is bekend dat de Commissaris-Generaal du Bus, bij zijn optreden in 1826, de
financiën van Nederlandsch-Indië in een ellendigen toestand vond; beperking van
uitgaven was dus gebiedend noodig, vooral nu de even vermelde opstand groote
offers vorderde. Dientengevolge werd ons bestuur op West-Borneo nog zooveel
mogelijk mgekrompen; in werkelijkheid bepaalde zich onze zorg schier uitsluitend
tot de kustplaatsen, en werd bemoeienis met de Chineezen en Dajaks zooveel mogelijk
vermeden.
Aldus werd nu geopend wat Professor Veth heeft genoemd ‘het tijdperk van
verwaarloozing’. Maar men kan dààrvan bezwaarlijk de Indische regeering een zoo
zwaar verwijt maken als hij heeft gedaan; het ontbrak haar toch niet alleen aan geld
en aan soldaten, ook een voldoend aantal geschikte ambtenaren was, zooals de
ervaring sedert 1818 geleerd had, niet aanwezig. Hoe kon men dan, met behulp van
machtelooze, vaak minder betrouwbare, met de zeeroovers heulende vorsten, een
gezag vestigen, dat werkelijk iets beteekende? Haast alles wat gedaan was, had tot
eene teleurstellende uitkomst geleid!
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Tot zekere hoogte was dit ook het geval met een ingrijpenden maatregel, die in 1828
werd genomen met betrekking tot den zeeroof in het zuidelijk deel van het gewest.
De Sultan van Matan, die steeds aan dien zeeroof deel nam, had n.l. in het laatst van
1827 zich niet ontzien, de lading op te eischen van een op de Karimataeilanden
gestrand Nederlandsch schip, en, toen hem die geweigerd werd, onzen post op
Groot-Karimata te overvallen en alles naar Matan over te brengen. Hij ging daarbij
zoo ver, dat de op pieken gestoken hoofden van onzen posthouder en zijn broeder,
benevens de verscheurde Nederlandsche vlag als zegeteekenen werden medegevoerd.
Eene maritieme expeditie volgde, Matan werd veroverd, de Sultan, die naar het
binnenland vluchtte (en het volgende jaar overleed) werd vervallen verklaard van
zijn ‘troon’, en het ‘rijk’ werd in leen gegeven aan Radja Akil, een Siaksche
vorstentelg die, als aanvoerder van een inlandsche prauwenvloot, de laatste jaren (in
1819 en '20 bij onze expeditiën tegen Palembang en Banka, daarna op West-Borneo,
ook tegen de zeeroovers) belangrijke diensten had bewezen.
Radja Akil werd dan Sultan. Hij vestigde zich op de plaats, waar, tot 1787,
Soekadana had gestaan; ‘ter eere’ van den Commissaris-Generaal du Bus kreeg de
nieuwe hoofdplaats, niet veel meer dan een inlandsche kampong, den naam ‘Nieuw
Brussel’, welke naam echter spoedig weer in vergetelheid is geraakt.
Met de verovering van Matan en de daarop gevolgde regelingen was inderdaad
aan den zeeroof in die streken een belangrijke slag toegebracht, maar, zooals men
van te voren had kunnen weten, Radja Akil miste, buiten zijn groote
onverschrokkenheid, vrij wel alle eigenschappen die hij als Sultan behoefde. Hij had
van zijne verplichtingen niet het minste begrip, en knevelde waar hij kon; onze
ambtenaren, en ook de regeering te Batavia, hadden heel wat met hem te stellen, en
het zal hun eene opluchting geweest zijn toen hij in 1845 overleed. Hij werd door
zijn zoon onder lageren titel (dien van panembahan) opge-
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volgd; na dien tijd trekt het landschap niet meer de aandacht.
Het schijnt niet de moeite waard, stil te staan bij de verhoudingen met de verdere
inlandsche vorsten, of bij de met hen getroffen regelingen. Het binnenland lieten wij
geheel aan zijn lot over: van 1838 tot 1846 werd zelfs uitdrukkelijk aan de ambtenaren
verboden, dat te betreden.
Wat de Chineezen betreft, zoo goed en zoo kwaad het ging werd, twintig jaren
lang, de vrede gehandhaafd. Moeilijkheden ontstonden door den belangrijken
smokkelhandel der Chineezen, zoowel met onze ambtenaren als met de vorsten en
hoofden, die opiumpachters waren en den voornaamsten handel dreven; zij leidden
in 1831 tot dwangmiddelen, deze tot schikkingen, maar de Gouverneur-Generaal
Van den Bosch onthield daaraan zijne goedkeuring, zoodat de Chineezen weder in
verzet kwamen. Middelen tot bedwang - Sumatra's Westkust vorderde een vrij
belangrijke troepenmacht - waren niet beschikbaar, en zoo werd nu een commissaris
gezonden om den vrede met zachte middelen te herstellen. Deze vatte zijn opdracht
wel overeenkomstig de bedoeling op: hij liet de Chineezen zelven de voorwaarden
stellen onder welke zij in eensgezindheid met het gouvernement wilden leven, en
nam die voorwaarden geheel aan zooals ze gesteld waren.
In latere jaren heeft hij er zich op beroemd, dat zijne ‘regeling van zaken’... ‘aan
de verwachting mocht voldoen, want gedurende de 14 jaren dat zij in werking was,
bleef de rust ongestoord en werden er geen geldelijke opofferingen geeischt’. Jawel,
dit laatste was de hoofdzaak, en de schijn, alsof onze bestuurders nu eenig gezag
over de Chineezen uitoefenden, werd zoo goed mogelijk bewaard. Een volgend
commissaris schreef echter in 1841: ‘de verregaande aanmatigingen der Chineesche
kongsi's gaan alle beschrijving te boven’; en in 1842 schreef Brooke, die zich
inmiddels in het aan Sambas grenzende Serawak had gevestigd: ‘het is verbazend,
te zien hoe eene Europeesche natie zich zoo mak en lijdelijk onderwerpt aan een
imperium in imperio, en toelaat dat allerlei afpersing en onrechtvaardig-
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heid gepleegd wordt in een gebied, welks inlandsch vorst onder hare bescherming
staat’. In 1843 werd de assistent-resident van Sambas persoonlijk door de Chineezen
uit een der mijndistricten beleedigd, toen hij de verordeningen omtrent de havengelden
wilde handhaven; hij berichtte het voorgevallene aan zijne regeering, maar kreeg
geen antwoord. En als, in hetzelfde jaar, dezelfde Chineezen den baas speelden over
de Dajaks, en de Chineezen van Montrado aan den assistent-resident den eisch stelden
dat hun de Dajaksche hoofden die zich tegen hen verzet hadden zouden worden
uitgeleverd, werd zoowel aan dien ambtenaar als aan zijn ambtgenoot te Pontianak
gelast ‘zich van alle verdere bemoeiïngen met de Chineezen en Dajaks te onthouden’.
Onzerzijds werden dus, om toch maar den schijn eener goede verstandhouding te
bewaren, aan de Chineesche kongsi's alle rechten van onafhankelijke republieken
gelaten; zij oefenden als voorheen politie en justitie op hun territoir, en hadden zich
aan geen hooger gezag te storen. Feitelijk was, gelijk op de meeste buitenbezittingen
(ook in later tijd) de toestand zoo: onze regeering was tevreden met een nominaal
gezag, blijkende uit contracten en eene kleine bezetting aan de kust; daarmede was
de toegang voor eene vreemde mogendheid afgesloten. Als zij gewild had, had zij
tusschen de jaren 1818 en 1841 de opperheerschappij over Broenei met Serawak
kunnen verkrijgen; zij wees alle aanbiedingen in die richting af, maar toen Brooke
in Serawak optrad, kwam zij met protesten1).
Van eenig besef van verplichtingen, welke op eene koloniale mogendheid rusten,
vinden wij, ten aanzien van Borneo's Westkust in het nu besproken tijdperk geen
spoor. Om - op papier - het Nederlandsch oppergezag veilig te stellen, heeft men
het, van 1846 tot 1849 noodig geacht, een ‘Gouverneur van Borneo’ te benoemen,
die.... te Batavia woonde; in 1849 is de

1) Maar toen, in 1859 Brooke ons de souvereiniteit over Serawak aanbood, werd hij afgewezen.

Onze Eeuw. Jaargang 16

51
betrekking wel niet ingetrokken, maar niet verder vervuld.
Men had, voor de buitenwereld, mooi praten over onze ‘pogingen, sedert meer
dan 25 jaren aangewend om de natuurlijke bewoners van Borneo te verheffen uit
den vernederenden staat waarin zij leven en om de zeerooverij op eene afdoende
wijze te weren’, - men moest toch ook erkennen dat die pogingen ‘vruchteloos waren
geweest’; in werkelijkheid had men niet getracht moeilijkheden te overwinnen, men
was ze zorgvuldig uit den weg gegaan.
(Slot volgt.)
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Romantiek en wetenschap
Door A.G. van Hamel.
I.
Het is dikwijls moeilijk, eene grens te trekken tusschen Kunst en Wetenschap. Wie
zijn geestesleven niet langer op scholastische wijze in vakjes indeelt, wien het niet
gaat als den schoolkinderen, die de regels van de Latijnsche en de Duitsche
spraakkunst voor ver uiteenliggende en scherp uit elkander te houden
wetenschappelijke waarheden aanzien, hij zal telken dage aan zichzelf de opmerking
maken, hoe groote gebieden dier twee gewesten van ons geestelijk domein gemeene
grond zijn, hoe, terwijl hij zich eenige oogenblikken van kunstgenot beloofd had, hij
ongemerkt eene zuiver wetenschappelijke geestdrift heeft gesmaakt. Eens maakte
hij op den dagelijkschen gang zijner bezigheden inbreuk, ten einde in de concertzaal
scherp de fijne glijdingen en sprongen eener virtuozenhand langs de snaren te
bestudeeren, maar liet zich, toen het erop aankwam, door een kunstzinnig genot der
tonen medevoeren, - al ontging hem daarnaast zijn eigenlijk doel ook geenszins. Of
wel hij bezocht de schouwburg, om de gedachten en figuren van een veelgeliefd
drama opnieuw langs zich heen te zien trekken, doch
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bracht, onder veel vaags, mee naar huis het verstandelijk scherp omlijnde beeld der
voorstelling en zegging van één bepaald tooneel door één bepaalden speler. En
wanneer het schoone inzicht tevens waar is, dat Dogmatiek en Mystiek naast elkander
staan als wetenschap en kunst van 's menschen godsdienstig gevoel, dan verschijnt
in den nauwen samenhang van deze twee een klaar beeld voor ons van den hechten
band ook van kunst en wetenschap zelve. Want neem maar wien Gij wilt uit de schare
van godsdienstig voelende dichters en schrijvers, en Ge zult beseffen, hoe bij den
één zus, bij den ander zóó, Mystiek en Dogmatiek elkander schragen, aanvullen,
veredelen, verdiepen. Lees den ouden Maerlant, en Ge zult nimmer bij U de neiging
voelen opkomen, streepjes en kruisjes in den margo der pagina aan te brengen,
zeggende: hier spreekt de dogmaticus, ginds de mysticus. Integendeel, slechts
Maerlant spreekt tot U, en in de meest dogmatische strofen zal U, zoo Ge er op dat
tijdstip vatbaar voor zijt, de mystieke gloed voor oogen branden. Of, moderner
voorbeeld, sla Vondels Maeghden op en zeg mij: stond die dichter met gebogen
hoofde voor het voorportaal der Roomsche Kerk, wijl vele jaren van studie in de
geschriften van kerkvaders en anderen achter hem lagen, of werd hij gedreven door
een innerlijken en onbewusten drang? Was het niet beide evenzeer? Doch er zijn ook
buiten de sferen der Religie zoovele bewijzen voor onze stelling; immers in deze
wereld is zoo velerlei, dat de mensch zich tot een geloof maakt. Werd Potgieter de
verkondiger van Neerlands glorie, alleen wijl hij door belezenheid de wetenschap
verworven had, dat het vaderland éénmaal groote mannen had voortgebracht, en door
redeneering het inzicht, dat zulk eene volkskracht slechts sluimeren, niet sterven
kon? Of werden den eenzamen, stroeven man, als hij langs de stille Amsterdamsche
grachten liep, waar ieder huis, en ook hoevele namen - maar die stonden destijds nog
niet op de deuren - van vroeger grootheid repten, de mystieke gevoelens van smart
en vreugde te machtig?
In zulke gevallen is geene scheiding te maken. Het
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intellectueele leven van den mensch doordringt dan het gevoelsleven te sterk en te
diep, en degene die zich met de studie der geestelijke verschijnselen bezighoudt,
vindt er een subtiel genoegen in, de innerlijke eenheid van het individu in hare
componenten te ontleden, van elk dier deelen vorm en stof, maar vooral de herkomst
te bepalen, en dan ze met elkander op te bouwen tot het samenstel van een mensch;
en dat alles opdat hij wete, hoe zoo velerlei zich aaneenvoegt tot die innige
individueele eenheid, waarin voor den leek geen verscheidenheid meer te speuren
is.
Is de geschiedschrijver niet steeds ook een kunstenaar, althans een bouwmeester?
De architect laat zijne grondstoffen komen van de werkplaatsen langs onze rivieren,
of wel uit Italië en Noordsche streken, en zelf vraagt hij zich af, welke inhoud van
zijn bouwwerk vereischt wordt, hoe alles ten opzichte van elkander geschikt behoort
te worden, wat voor indruk het geheel zal wekken. En dan, naar gelang van eigen
smaak en gaven, en mede naar den aard der opgegeven taak, laat hij in zijn ontwerp
het uiterlijk of veeleer het inwendige, schoonheid of doelmatigheid overwegen. Niets
anders handelt de historicus, hetzij hij zijne bouwstoffen zelf verzamelt, hetzij anderen
het reeds vóór hem hebben gedaan, in annalen en kronieken, archieven en inscripties
of voorwerpen. Maar niet minder komt voor hem in aanmerking het schikken en
aaneenvoegen van de stof, en evenzeer staat hij voor de keuze: wat als eerste, de
aangename vorm of de grondige inhoud? Niet alleen in de breede omtrekken gaat
de vergelijking op; zij laat zich ook op het détail toepassen, en de techniek van beide
regelt zich in eenzelfde tijdperk veelal naar dezelfde inzichten. Onze Pieter
Corneliszoon Hooft was een onzer grootste kunstenaars, een onzer beste historici.
Hoe duidelijk wordt in hem de waarheid der stelling, die in deze regelen wordt
toegelicht! Zoo ge een zijner geschiedwerken ter hand neemt, maar liefst het rijpste,
de Nederlandsche Historiën, dan weet Ge weldra niet meer, wie U meer boeit, de
geschiedvorscher of de poëet. Ja, nog
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ruimer was deze fraaie, en toch zoo ernstige geest, want hij zou om zijne twee
genoemde eigenschappen niet gaarne de derde, die van den moralist, verzwegen
weten. Beperken wij ons echter, tot hetgeen in hem het meest treft. Het doorluchtig
voorbeeld dat hij zich stelde was Tacitus, de geschiedschrijver van een volk, waarmede
onze vaderen, voor zoover zij libertijnen waren, zich even gaarne vergeleken als
hunne piëtistische broeders met de Uitverkorenen Gods. In iederen zin speurt men
bij Hooft de werking van het voorbeeld, zóózeer, dat hij somwijlen den indruk wekt
van méér te hebben willen toonen, hoe goed hij zijnen Tacitus kende, dan wel
gestreefd te hebben naar eene heldere uiteenzetting van de historische voorbeelden,
welke hij ‘tot onderwijs van Vorsten en volken’ zijnen tijdgenooten wilde voorhouden.
Maar toch: bewerkt dit soms, dat Hooft in onze letteren dezelfde plaats zou innemen
als Tacitus in de Romeinsche? Het schijnt a priori reeds onmogelijk. De jonge
Republiek, wier jaren van opkomst in den Muider drost hun dichter vonden, ging
vol moed de strijdplaats der volkeren in, vol verwachting voor de toekomst; maar
dat andere Gemeenebest der Oudheid, waarnaar de Geüniëerde Provinciën zich
vormen en richten wilden, was toen Tacitus schreef, reeds bezweken, en het Keizerrijk,
dat zijne plaats innam, toonde de onmiskenbare blijken van zijn verval. Hoe zou dan
Hooft onze Tacitus kunnen zijn? Indien hij dat worden wilde, heeft hem zijne studie
en zijne nauwgezette navolging weinig gebaat. Immers die leidde slechts tot zekere
uiterlijke overeenkomsten. Maar wat is er in die gistende, hier en ginds barnende
stof van Hooft, wat is er in dien pelasgischen opzet van zijne Historiën, dat zich laat
stellen naast den weloverwogen, beheerschten, met alle krachten aan den teugel
gehouden arbeid van Tacitus? Hooft verzwijgt woorden, in zijn vulcanischen stijl,
opdat de gedachten des te levendiger spreken zullen, - en die staan er alle in de bonte
veelheid eener jeugdige kracht. Tacitus verzwijgt gedachten, opdat de woorden U
des te meer zullen zeggen, in hunne ijzeren gelederen. De historische techniek is
eene gansch andere. Hooft was
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een bouwmeester, zooals de scheppers onzer Renaissancegebouwen het waren, zooals
die Steenwinckel er een was, wiens werk Gij in en om Kopenhagen - helaas op
vreemden bodem - bewonderen kunt. En dit bedenkende, zult Gij in Hooft zien die
zeldzame vereeniging van kunstenaar en denker, gelijk zij juist in de eerste helft van
onze Zeventiende Eeuw, bij een Amsterdamsch patriciër van den besten stempel, bij
een Ridder van St. Michiel en een minnaar van alle Renaissance-kunsten behoorde
te wezen.
Op het nauwe verband van dogmatiek en mystiek wees ik reeds. Ook hier vloeien
in zoo menigen geest kunst en wetenschap ineen. Wij noemen Bilderdijk en Da Costa
‘dichters’, evenzeer als wij zoo menig zanger van zijn eigen zoete lief een dichter
noemen. Maar ook noemen wij hen starre Calvinisten, orthodoxen, dogmatici. Wat
echter in hun geest de zuiverste snaar deed trillen, was het besef der eenheid van
beide, gelijk Da Costa het zelf opvat in zijn Voorzang van 1840. Hier is het de ware
‘passio intellectualis’, die meer dan iets den mensch tot het besef brengt van de
eenheid zijner individualiteit. Dan is niet meer de dichter noch de denker aan het
woord, maar de profeet. Zoo gaat het ook met Jacob van Maerlant, wanneer hij in
zijn Derden Martijnzang ‘van der Drievoudecheide’ het wezen Gods zal verklaren.
De dichter aarzelt, want het besef is te sterk in hem, dat zijne krachten daartoe te
kort schieten (vs. 27-39):
‘Martijn, du vraghes wel hoghe.
Al vloghic boven der inghele vloghe,
Boven Cherub ende Seraf,
So wetic wel, dat ic en moghe1)
Berechten, dat te vullen doghe2),
Met woorden hier af.
Alle sinne zijn te droghe;
Alle creaturen, hoemen poghe,
Ne doghen niet een caf,

1) dat ik niet kan.
2) iets dat volkomen voldoende zij.
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Dat hare1) enich te vullen toghe2).
Maer verscaerp dijns sinnes oghe,
Hore wat scrifture mi gaf,
Hout in diere herten graf.

De dogmatiek zal hem helpen. En in het dan volgende leidt zij hem tot eene
verheerlijking der Drievuldigheid, welke voor onzen geest verschijnt als de voorzang
van het ‘wie is het, die zoo hoogh gezeten’ van dien anderen Zuid-Nederlander en
geestelijken Middeleeuwer: Vondel. Heeft ook diens leerstellig denken, dat toch
zeker de regelen van Rome in zich opnam uit drang tot eene dogmatische waarheid,
zich niet van den doopsgezinden tijd af aan mystieke overpeinzingen overgegeven?
Had hij niet vóór alle figuren uit de historie zijner kerk de geheiligde martelaren en
martelaressen lief, van de Heilige Ursul tot Maria Stuart?
In vele groote geesten worden kunst en wetenschap één. Zoo gaat het echter niet
uitsluitend met de individuen. Ook in geheele stroomingen, welke haar tijd
beheerschen, zijn dikwerf die twee elementen weliswaar voor den kenner nog te
onderscheiden, maar wordt hunne ineenvloeiïng toch datgene, dat ons allereerst in
't oog valt. Het verloopt dan anders dan in het bekende voorbeeld van het witte
gletscherwater en den donkeren morainestroom, welke in ééne bedding langen tijd
onafhankelijk naast elkander blijven. Hoe innig in een bepaald historisch tijdperk
het verband van kunst en wetenschap zijn kan, hangt af van den bijzonderen vorm
van geestelijk leven, die dan heerscht. Is de kunst zeer individueel en houdt ze zich
diensvolgens van het algemeene leven afgezonderd, of wel beschouwt men haar juist
als een sociaal verschijnsel, waardoor de kunstenaar wordt tot een even normaal lid
van de maatschappij als de rechtsgeleerde of de koopman, tot een ‘luxe qu'on se
donne aujourd' hui’? In het laatste geval zal de ineenvloeiïng veel gemakkelijker
plaats hebben.

1) d.i. de waarheid nopens God.
2) toone.
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Evenzoo geldt deze onderscheiding van de wetenschap. Is zij zeer gespecialiseerd,
zoodat de belangstelling van breede kringen voor haar verloren gaat, of is zij
encyclopaedisch en veelomvattend, hetgeen haar tot een voor velen begrijpelijken
spiegel des levens maakt? Van het op zichzelf en voor zichzelf voortschrijdend
wetenschappelijk onderzoek zullen voor de kunst minder invloeden te wachten zijn,
dan van eene wereld van aangename kennis, die zich gemakkelijk meedeelt. Daarbij
komt dan nog de vraag, welke kunst en welke wetenschap in eene bepaalde periode
op den voorgrond treden: meer intellectueele kunsten als bouwkunst of poëzie, dan
wel muziek en schilderkunst; geesteswetenschappen als theologie en geschiedenis,
dan wel natuurwetenschappen en geneeskunde? Dat alles, en nog zooveel meer, zijn
de factoren die den samenhang van kunst en wetenschap voor een bepaald tijdperk
vaststellen.
Intusschen is het, alsof voor de perioden in de geschiedenis dezelfde wetten gelden
als voor den enkeling. De wind, die van land tot land waait, en hier gegroeide kiemen
ginds doet wortel schieten, brengt op vele plaatsen eenzelfde gewas uit den bodem.
De ideeën, die overal geboren worden uit gelijke toestanden, zijn na verwant. De
geesten, uit wie die denkbeelden gesproten zijn, leeren elkander althans in geschriften
kennen, en ze werken samen aan eenzelfde ideaal. Van hen nemen weer anderen het
over en maken het nieuwe tot gemeen goed. Dat zijn dan de groote tijden, dat het
onder de volkeren gist, dat alom menschen opstaan, die dingen te zeggen hebben,
welke te eerder begrepen en doorvoeld worden door de velen rond hen, naarmate ze
meer passen in de ideeënsfeer van den tijd. Het zijn de groote geestelijke bewegingen
der menschheid, die hier schokken, ginds effen verglijden, nergens hare inwerking
missen, en eindeloos wisselend in hare uitwerking zijn. Men kent ze op velerlei
gebied, zooals de godsdienstige ‘revivals’, die als een storm over eene gansche
landstreek jagen, niets in zijn ouden staat latend; of zooals de omwentelingen in de
kunst, die oude visie en oude techniek waardeloos verklaren en met een nieuwen
geestes-
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voorraad eene gansche gevestigde gemeenschap aantasten. Maar daarboven uit kent
men die geweldige geestelijke roeringen, welke de menschheid als geheel in al hare
uitingen aangrijpen, hervormend haar ganschen voorraad aan denknormen, hetzij op
het gebied van moraal, geloof, staatkunde, kunst, wijsbegeerte of welken tak van
wetenschap Ge maar wilt. Dat zijn die geweldige kluwens van gebeurtenissen, die
eindeloos ontleedbaar blijken en wier vezels tot in de fijnste weefsels van het Leven
zich vasthechten - de Renaissance, de Revolutie. En dan is het, alsof de heele
denkende en voelende menschheid door haar gemeenschappelijk bezit aan nieuwe
voorstellingen en idealen op ieder gebied, tot één individu wordt, ondanks de
verscheidenheid der onderdeelen. Immers dat bezit is uitgestrooid door een enkele,
maar verdeeld onder allen, en bij ieder onder nagenoeg gelijke omstandigheden
opgenomen. En wanneer éénzelfde geestelijke drang de menschheid bezielt, dan is
het ook natuurlijk, dat wij in de verschijnselen, welke de wording en den groei van
dien drang, van dien geestelijken stroom kenmerken, veelal dezelfde kenteekenen
zullen ontmoeten, als in het zieleleven van één enkeling.
Ook het innig samengaan van kunst en wetenschap kan eene periode der
geschiedenis zoodanig kenmerken, dat evenals bij sommige persoonlijkheden de
grens tusschen die beide niet te trekken valt, ja, dat die grens zelfs door de
tijdgenooten niet getrokken werd. Was het Montaigne, dien onvergelijkelijken
beschouwer, dichter en denker, toen hij op de basis der klassieke wijsgeeren het
gebouw zijner studie van zichzelven en den mensch optrok, er om te doen een
kunstwerk te leveren? Zijne Essais waren voor hem aanteekeningen, een uittreksel
uit zijn ‘papieren geheugen’, zaken van het innerlijk leven betreffende, die hem
belangrijk voorkwamen. Maar toch, van hoe onberekenbare waarde werd de strooming
van het zelfonderzoek, welker oorsprong in hem ligt, voor alle litteraire kunst! Hoe
eindeloos vertakt zich hare bedding en komt te liggen door de velden van kunstenaars
der meest uiteenloopende gaven! Reeds na
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weinige jaren maakt Francis Bacon zich van den Essaivorm meester en wordt het
voorbeeld voor de Engelsche essayisten der zeventiende eeuw, als Cornwallis, Tuvill,
Feltham - namen te veel om op te noemen - die allen deemoedig het hoofd buigen
voor ‘the pretty Montania’, ‘the witty Frenchman’, of hoe zij hem noemen mogen.
En als die stroom omstreeks 1650 verzand blijkt, dan brengt St. Evrémond den Essai
opnieuw over zee, dan gaan Cowley schrijven en Sir William Temple, dan komen
Spectatoren, en er blijkt, dat de kiem der moralistische belangstelling in Montaigne
ligt, maar eveneens die der burgerlijke kunst van de achttiende eeuw. Of sla uwe
oogen elders heen en zie de Stoïsche wijsheid van onzen Hendrik Laurensz. Spieghel
onder Montaigne's invloed zelfbewust worden. Hoe heeft Hooft den Franschman
liefgehad en van diens denkbeelden een dankbaar gebruik gemaakt. Zelfs Vondel
las hem met genoegen, evenals men ook bij Shakespeare, die Florio's Engelsche
vertaling gekend zou hebben, sporen van Montaigne's invloed heeft aangewezen.
Zie eens de volgeestige werken in van den jongen Jan de Brune, dien snaakschen
Zeeuw, en vraag of de eerenaam ‘Montanius noster’ voor hem te veel is! En dan
eindelijk, hoe veel hadden de groote Franschen der achttiende eeuw, als Rousseau
en zelfs Voltaire, evenzeer als de gelijktijdige Duitsche aesthetici niet allen aan
dienzelfden Gasconjer te danken! Behoort die geest, in wien bijna van elke litteraire
gedachte der achttiende eeuw een kiem te vinden is, in de historie der kunst of der
wetenschap? En de veelsoortige uitingen van dat achttiende-eeuwsche geestesleven
zelf, moralisatie, characterkunde, belangstelling in het gewone burgerlijke leven,
liefde tot de natuur, oog voor het verre en het langvervlogene, studie van wilde
volken, romantiek en nog zooveel meer - in al de vormen en verschijningen waarin
het optreedt - is dat litteratuur of wetenschap? Of liever nog: wat was het voor de
tijdgenooten? Eene vraag, die ik niet gaarne beantwoorden zou, evenmin als wellicht
zij zelve. Want geen der toenmalige aesthetici, zelfs niet de fijngevoelige Moses
Men-
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delssohn slaagt erin, het onderscheid tusschen ‘schoone kunsten’ en ‘schoone
wetenschappen’ duidelijk te maken. In geen tijd is, dunkt mij, de eenheid van het
geestelijk leven inniger geweest dan in de achttiende eeuw, nooit was er hechter
verband tusschen zijne verschillende uitingen, en het is dan ook niet het toeval, dat
mij juist een voorbeeld aan die periode deed ontleenen. Alle factoren waren toen
gunstig voor een samengaan van Kunst en Wetenschap. Onder de kunsten bloeiden
vooral de bouwkunst met den tuinbouw en de poëzie; de schilderkunst had haar
besten tijd gehad, de beeldhouwkunst was in sterke mate dienstbaar geworden aan
de architectuur, en in de muziek stonden hare meest litteraire uitingen, opera, zangspel,
oratorium en cantate, het hoogst aangeschreven. De natuurwetenschappen bloeiden
ongetwijfeld, maar ze overschaduwden de geesteswetenschappen geenszins. De kunst
zelve had niet meer dat individueele karakter, dat zij in de zestiende en in de
zeventiende eeuw gekend had. Dank zij de door Boileau vastgestelde kunstwetten
werd althans de dichtkunst een voor velen bereikbaar sieraad des levens, en men
behoeft niet eens af te dalen tot onze peuterende dichtgenootschappen, om tot het
inzicht te geraken, dat hier van een individueel dichterschap bij de gratie Gods geen
sprake was. Evenzeer was ook de wetenschap tot de maatschappij gekomen, en er
heerschte onder de gansche beschaafde menschheid eene zucht naar kennis op zoo
velerlei mogelijk gebied, hetgeen weliswaar de grondigheid schaadde, doch de
veelzijdigheid ten goede kwam. Het was immers de tijd der bibliotheken, der
verzamelingen van curiosa, der kabinetten van mineraliën, ja van wat niet al! Nooit
was de belezenheid zoo groot en zoo veelzijdig. En waarom zou dat niet? Want wat
is diezelfde achttiende eeuw vruchtbaar geweest aan baanbrekers op het gebied van
vele wetenschappen! Dat zij tegelijkertijd tallooze ‘filosofen’, zooals men de
snuffelaars destijds noemde, voortbracht, kan haar slechts tot eere strekken. Zoo
werkte alles samen om kunst en wetenschap tot elkaar te doen naderen. Nooit was
de kunst wetenschappelijker, nooit de wetenschap kunst-
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zinniger. Van dit verschijnsel ligt de oorzaak al dieper, immers reeds de Renaissance
en de zeventiende eeuw kenden dien band, welke den modernen mensch zoo dikwijls
ontgaat. Met hoevele geleerden was bijvoorbeeld Vondel niet bevriend, en hoevele
onmisbare inlichtingen en kennis had hij niet aan de filologen te danken. Maar toch
blijft hem de afstand tusschen den kunstenaar en den geleerde steeds bewust, of het
moest zijn op het gebied der geloofswetenschap. Welk eene klove moet hij gevoeld
hebben tusschen zich zelven en den hooggeleerden Vossius, toen hij dien troosten
wilde over den vroegtijdigen dood van den begaafden Dionys, en daartoe zijn eigen
natuurlijken toon voor een keer opzettelijk terzijde stelde, de gedachte aan het eeuwige
leven bij God in enkele wonderschoone beelden deed schuilgaan, en voor den
geleerden humanist luider uitklinken liet de stoïcijnsche wijsheid, die hij weliswaar
kende doch niet vóór alles in het hart droeg:
‘Geluckig is een vast gemoedt,
Dat in geen blijde weelde smilt,
En stuit, gelijck een taeie schildt,
Den onvermijbren tegenspoedt.

In de achttiende eeuw was het anders. Kunst en wetenschap grensden aan elkaar en
vloeiden ineen. Zonder dat zou die eeuw nooit die der leerdichters en der schilderende
poëzie geworden zijn. Toen alleen kon er een echtpaar bestaan gelijk de Van Winters,
waarvan de man in eene uitvoerige schildering der Jaargetijden Thomson volgde, en
de vrouw het door Hildebrand vereeuwigde Nut der Tegenspoeden schreef. Geen
andere tijd had gedichten kunnen opleveren over de ‘Schaapherderij’, de ‘Kunst om
gezond te blijven’ en de ‘Kunst om Cyder of Appeldrank te maken’, gelijk Dyer,
Armstrong en Philips ze in Engeland maakten. En toen ontstond dan ook de
wetenschap der kunst: de Aesthetica. Er zijn wel altijd aesthetici geweest,
kunstbeschouwers zoowel als kunstwetgevers, maar een wijsgeerig stelsel der kunst
ontstond toen eerst. De eer, het eerst de verspreide inzichten der aesthetici in
verschillende landen gesorteerd en gecodificeerd te hebben,
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komt toe aan de Zwitsers Bodmer en Breitinger; die van het eerste volledig aesthetisch
systeem aan Leibnitz' volgeling Baumgarten (1750). Op dien bodem bloeide vooral
in Duitschland de wetenschappelijke aesthetica welig op en werd van groote
beteekenis voor de verdere ontwikkeling der poëzie - weder een bewijs, hoe kunst
en wetenschap in die dagen hand aan hand gingen. En hetzelfde geldt van bijna alle
andere wetenschappen: er is er nauwelijks eene, die op de kunst niet bevruchtend
heeft gewerkt. Maar vooral mag dat gezegd worden van dat vak van kennis, waaruit
zich later archaeologie, praehistorie, germanistiek, keltologie, indologie en wat niet
al meer ontwikkeld hebben, en dat toendertijd voor den groei der poëzie van de
grootste beteekenis is geweest. Dat is dan ook de reden, waarom de beoefenaar van
de geschiedenis der letteren het binnen zijn gezichtskring betrekt.

II.
Het was een gelukkig denkbeeld van Gerrit Brender à Brandis, die in 1781 te
Amsterdam de uitgave van een nieuw tijdschrift, het Taal- Dicht- en Letterkundig
Kabinet, begonnen was, dat hij in het tweede deel daarvan eene vertaling opnam van
Warton's verhandeling ‘Over den Oorsprong der Romans in Europa’. Trouwens, de
keuze der stof was bij dezen uitgever, althans in den beginne, veelal zeer gelukkig,
en in het zestal deelen, die achtereenvolgens het licht zagen, komen heel wat stukken
voor, die op den smaak onzer voorouders een verjungenden invloed gehad moeten
hebben. Des te merkwaardiger is dat, daar Brender à Brandis zelf, wanneer hij er
eens toe kwam eigen gedachten op schrift te stellen, een bijzonder ouderwetsch man
bleek, vol van archaïstische dichtgenootschappen-kritiek. Immers, wanneer hij wil
betoogen, dat Onno Zwier van Haren een ‘duister, machteloos en alzints stootend
verzenmaker’ is, en daarbij reeds dadelijk stuit op den aanvangsregel van diens zang
Aan het Vaderland, het prototype der Geuzen, Waart gij 't, oneindig Opperweesen,

Onze Eeuw. Jaargang 16

64
dan zal de moderne lezer zich nauwelijks kunnen voorstellen, waarom hier eene
wijziging van dien aanhef in Waart gij 't ô Eeuwig Opperwezen wordt voorgesteld.
En toch is de zaak zeer eenvoudig. ‘De vijfde naamval of roeper’, zegt Brender à
Brandis, vereischt het woordje: ô: zo dat hij, volgens de gronden der taalkennis,
moest schrijven: ô oneindig Opperwezen!’ Daar dan evenwel het adjectief een
lettergreep te veel heeft, en daar bovendien ‘het Opperwezen niet alleen zonder einde,
maar tevens zonder begin is’, is hier de aangegeven verandering onvermijdelijk. Men
verbaast zich er eenigszins over, dat een man, die een aantal bladzijden met dergelijke
‘dichtkundige aanmerkingen’ kon vullen, tevens genoeg oordeel bezat, om uit de
buitenlandsche litteratuur van den dag eene smaakvolle en verstandige keuze te doen,
en het gekozene in Nederlandsch kleed aan zijne lezers voor te stellen. Er verschijnen
in zijn tijdschrift niet alleen vertalingen uit het Fransch, als werken van Marmontel
en anderen, maar evenzeer zoekt hij het een en ander bijeen uit de destijds belangrijke
Duitsche en Engelsche letteren. De geestige brief van Bochelius (Bellamy's vriend
Ockerse?) over den Lof der Mismaaktheid is eene bewerking van een Engelsch
vertoog, dat teekenend is voor de encyclopaedische denkwijze dier dagen. Een
soortgelijk geschrift is Priestley's ‘Voorleezinge over het Vergenoegen der
Inbeeldingskragt, en de Regelen van den Goeden Smaak’. Op den grondslag der
Duitsche romantiek en aesthetica staan de ‘Gedachten over de Godsdienst, Dichtkunst
en Muziek's Vereeniging’ van A.H. Niemeyer, en op dien van het neoclassicisme
berust Friedrich von Hagedorn's ‘Verhandeling over de Liederen der Oude Grieken’.
De negergeschiedenis ‘Simeo’ behoort tot dat soort van sentimenteele geschriften,
die het hunne hebben bijgedragen tot de omwenteling in de opvattingen omtrent de
slavernij. Vertalingen naar Gessner, Zacharia, Lessing e.a. bevorderden het
doordringen der Duitsche letterkunde in Nederland, die destijds bij onze voorouders
in trek was en waarvan Rhijnvis Feith in 1791 schreef, dat ‘de Duitschers voor eenige
jaren reden hadden om een
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weinig trotsch op den spoedigen voortgang der schoone Kunsten en Wetenschappen
onder hen te zijn’. Uit de hier genoemde titels blijkt, hoe het juist vooral geschriften
over het boven gesproken grensgebied van kunst en wetenschap waren, die Brender
à Brandis' aandacht trokken, en die, mogen zij ook voor den ontwikkelingsgang van
psychologie, filologie of historie niet te onderschatten zijn, het sterkst hun invloed
deden gelden op de kunst en de opvattingen daarover.
Dat belangstellend wroeten in de ondoorvorschte diepten van den menschelijken
geest leidde eenerzijds tot de wetenschap der ‘Characterkunde’ - thans psychologie
-, anderzijds tot de sentimenteele - later ook de psychologische - letteren. Gedachten,
die ten grondslag liggen aan het zooeven genoemde werkje van Hagedorn en zoovele
andere, hadden hun waarde voor den wasdom der neoclassische litteratuur, welke
den levenden geest der Grieken terugriep tot de plaats, tot dusver ingenomen door
het Fransch-classicisme, maar evenzeer voor de wetenschap der filologie zelve. En
zoo gaat het ook op andere gebieden. Ongetwijfeld strekt het Brender à Brandis tot
eer, dat hij medegeholpen heeft, en wel op zeer oordeelkundige wijze, tot het bekend
maken van al dat nieuwe van over de grenzen en over zee in het Nederland van den
gistenden patriottentijd: aan ontvankelijkheid voor het moderne kon het toen toch
niet ontbreken. Slechts van één gebrek kon de uitgever van het Kabinet zich niet
losmaken: oorspronkelijk werd zijn tijdschrift niet. Als het de bedoeling geweest is,
dat onze letteren weldra in het Europeesche renperk zich mede in den wedloop zouden
wagen, dan was hetwit gemist. Wat eigen werk is in het Kabinet, verheft zich in het
gunstigste geval niet boven het middelmatige, en dit is ook wel de reden, waarom
Brender à Brandis zoo spoedig de medewerking verloor van den jongen Bellamy en
diens Utrechtschen kring. Men kan zich voorstellen, hoe juist die patriotsche
nieuwlichters in Utrecht - dat niet alleen in staatkundig en militair radicalisme heel
Neêrland voorbij streefde, maar ook bij het verschijnen der eerste uitgave
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van Winckelmann's ‘Geschichte der Kunst des Altertums’ vijf van de acht voor ons
land bestemde exemplaren voor zich opeischte - van dat eeuwig vertalen niet gediend
waren, zoolang de oorspronkelijke bijdragen nog uit de beruchte oude doos bleken
te komen. De jonge mannen, die bij het uitgeven hunner ‘Proeven voor het Verstand,
den Smaak en het Hart’ oorspronkelijkheid als eersten eisch stelden, en wier
woordvoerder in de Poëtische Spectator verklaarde, dat door ‘het verteren van te
veel Hoogduitschen kost’ de grootheid der Natuur ‘bombario’ was geworden en ‘hare
zagtheid kinderagtigheid’, konden moeilijk duurzamen steun bieden aan een tijdschrift,
dat voor hen visch noch vleesch was. De flinke inzet van het Kabinet hield eene
voorwaarde in zich besloten, die niet vervuld is. Voor ons wordt het verschijnsel er
niet minder belangwekkend om, maar voor den goed-willenden tijdgenoot was dat
bitter.
In het tweede en derde deel van het Taal-, Dicht- en Letterkundig Kabinet dan
nam Brender à Brandis eene vertaling op uit het Engelsch van Thomas Warton's
‘Verhandeling over den Oorsprong der Romans in Europa’. De vraag, of zulk een
geschrift thuis hoort in de geschiedenis der letteren of in die der wetenschap, laten
wij verder als onoplosbaar rusten. Dergelijk werk van onderzoek der oude
overleveringen heeft eenerzijds bijgedragen tot den groei van meer dan één onzer
moderne takken van wetenschap, anderzijds heeft het zijne duidelijke sporen nagelaten
in de romantische kunst, evenzeer in de Romantiek van het Oude als in die van het
Verre. Het is bekend, hoe de tweede helft der achttiende eeuw, bij al het nieuwe, dat
zij binnen haar gezichtskring trok, een innig behagen ging scheppen in al wat aan
oude tijden herinnerde, of uit verre en onbekende streken kwam. De oorsprong van
dezen romantischen trek ligt in Engeland, waar immers nog onmiddellijk contact
gevoeld werd met het eigen volksleven van vóór het Classicisme, hetgeen bijvoorbeeld
in Nederland nauwelijks meer het geval was. Rousseau, die de romantische gedachte
genialer vastgelegd en uitgebreid
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heeft dan een ander, stond onder Engelsche invloeden. Schrijvers als Warton erkennen
de Engelsche spectatorschrijvers als hunne geestelijke voorgangers. Maar hier komen
we toch op een spoor, dat niet uitsluitend naar Engeland wijst. Want de lijn der
Engelsche essayisten gaat, we zagen het reeds, op Montaigne terug. Is de romantische
gedachte aan Addison niet vreemd, zij is het evenmin aan diens voorlooper Sir
William Temple, al gaat zij in diens schoone verhandelingen wellicht ietwat meer
schuil. Maar ook bij hem doet ze zich voor als eene traditie van het Essay, en hoe
kan dat ook anders, wanneer in het eerste kwart der zeventiende eeuw een essayist
als Feltham den Bijbel ‘a truly inspired poem’ noemen kon - eene opvatting over de
Heilige Schrift, welke ons zoo door en door romantisch en laat-achttiende-eeuwsch
toeschijnt! Ook bij Cornwallis, die kort na 1600 zijne Essays uitgaf, is de romantische
ader duidelijk te voelen, en de aanhalingen, die deze weer uit Montaigne geeft, zijn
even sprekende bewijzen als zijne loftuitingen, hoe hij in den Franschen denker zijn
voorbeeld zag. En was het ook niet juist diezelfde Montaigne, die de Romantiek van
het Verre voor 't eerst heeft gevoeld, en die uit Spaansche beschrijvingen van de
verovering van Amerika de eerste belangrijke en tevens aandoenlijke bijzonderheden
over de Amerikaansche ‘Wilden’ puurde? Aan wien anders hadden onze dichters en
schrijvers van het laatste kwart der zestiende eeuw het te danken, wanneer ze met
eene gevoelige belangstelling over die inboorlingen der Nieuwe Wereld konden
schrijven? En wellicht was het ook een gevolg van de lectuur van Montaigne, toen
Vondel tegenover zijn ‘singulier amy’ Jean Michiels van Vaerlaer naast het
oud-testamentische Arabië, het klassieke Attica en de Nederlandsche Oost-Indiën
ook het romantische Peru als een bron van rijkdom noemde:
‘L'encensoir odoreux de l'Arabie heureuse,
L'Attique miel sucré, la mine précieuse
De la riche Peru, les perles, les thresors
Que l'Inde orientale a sur ses riches bords...’
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De poëzie der natuurvolken, Montaigne heeft haar het eerst doorvoeld, toen hij het
door een dier Spaansche schrijvers opgeteekende Amerikaansche minneliedje
overnam, dat weliswaar reeds in de zeventiende eeuw hier en daar de aandacht trok,
maar toch eerst in de achttiende eeuw, opnieuw wereldkundig gemaakt in de inleiding
tot Voltaire's Oedipe, in zijn volle romantische waarde werd gewaardeerd. Zelfs
Goethe heeft er eene Duitsche vertaling van gemaakt, maar nog aardiger is misschien
de versie van Ewald Christian von Kleist:
‘Verweile schöne Schlange,
Verweile! meine Schwester
Soll in ein Band von Golde
Dein Bild für Isen wirken,
Für Isen, meine Freundinn;
Alsdan wird deine Schönheit,
Vor allen andern Schlangen
Der Welt, gepriesen werden.’

Dat was het ‘Lied eines Kannibalen’! Hoe aandoenlijk waren de minneliedjes en
oden der Laplanders, gelijk die in Scheffer's Geschiedenis van Lapland en in Addison's
Spectator voorkwamen! Welk eene natuurlijke poëzie school er in de Hottentotsche
vertelling, die Chesterfield in The Connoisseur bekend gemaakt had! Hoe prijst
Rhijnvis Feith de poëzie der ‘Iroquoisen, Algonquin's en Hurons’. Om nog niet eens
te spreken van de natuurliederen der oude Bergschotten, gelijk die in hunne
Ossianische vermomming aan de achttiende-eeuwsche wereld werden aangeboden.
Van al zulke romantische bloemen is, langs welke richting de plant ook geleid werd,
de kiem te zoeken in Montaigne. Maar nergens was de groei van de teere loot
voorspoediger dan in Engeland: daar werd ze krachtig en vruchtdragend.
Een dier vruchten is het geschrift van Warton, dat Brender à Brandis in Nederland
bekend maakte. Het handelt over den oorsprong der middeleeuwsche romanlitteratuur,
waarvoor in de achttiende eeuw, evenals voor zooveel anders, de belangstelling
begon te herleven. Warton beoordeelde de litteratuur, die dienaangaande reeds ver-
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schenen was, en liet zich met bijzonder welgevallen over Voltaire uit, ‘een schrijver
die dikwijls dieper indringt als men wel gelooft, en de eerste is die de Letterkunde
en deszelfs gebruik der duistere eeuwen met eenen zekeren graad van scherpzinnigheid
en veel bevattende geestigheid onderzocht heeft’1). De vraag werd gesteld: hoe komt
het, dat het middeleeuwsche Europa zoo'n ontzaglijken schat van ridderromans heeft
aan te wijzen, terwijl de Grieken en Romeinen er geen enkelen bezitten? Dat
verschijnsel toch moest den mensch van 1700 verbazen, gewoon als hij was alle
geestelijke cultuur uit Rome en Griekenland af te leiden. Naar algemeen geldende
beschouwingswijze sloot de Renaissance historisch onmiddellijk bij de Oudheid aan,
en wat daar tusschen lag, was nacht. Maar toen dan ook de Middeleeuwen ‘ontdekt’
werden, en toen men, onder invloed der ideeën van Rousseau en anderen, daar een
tijdperk van menschelijk denken en voelen in ging zien, dat maar niet zonder meer
ter zijde gezet kon worden, toen deed ook de vraag zich voor: hadden de
middeleeuwers dat alles dan niet van de Ouden geërfd? Een antwoord op deze vraag
was reeds vóór Warton's optreden gegeven. De romanlitteratuur werd op rekening
gesteld van de Saracenen, die zich aan de Noordafrikaansche kusten neergezet en in
de achtste eeuw ook hun rijk in Spanje gegrondvest hadden. Van Spanje uit trokken
zij verder noordwaarts, en al gelukte het hun niet, het rijk verder uit te breiden, op
vreedzame wijze kwamen zij dan toch in havens als Toulon en Marseille met anderen
in aanraking, zoodat ook reeds vóór de Kruistochten hunne verhalen en sagen
medegedeeld werden aan lieden van verschillenden landaard; de twee eeuwen van
godsdienststrijd maar tevens van diepgaande cultuurdoordringing, die op het jaar
1096 volgden, deden het overige. Onder de inwoners van Frankrijk, aldus gaat Warton
voort, was er geen volk, dat de Arabische verhalen gretiger in zich opnam dan de
Armoriërs of Bretons, want nergens vindt men een grooter

1) Citaten naar de vertaling in het Taal-, Dicht- en Letterkundig Kabinet.
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rijkdom aan oude romans dan in Bretagne. Talrijk is het aantal Armorische Barden,
waarvan de geschiedenis gewaagt, en vele zijn de werken van hen, die ons nog
bewaard zijn. Die Bretons nu waren in Frankrijk niet autochthoon, doch eene
volkplanting van Welschen, die in de vierde eeuw uit Wales daarheen getrokken
waren. Vandaar dat te allen tijde een nauw verband tusschen de volkeren van Wales
en Bretagne bestaan bleef. Zoo komt het dan ook, dat een in Bretagne gevonden
chroniek over zee gevoerd werd, en door een monnik in Wales in het Latijn werd
vertaald. Dat was de Historia Regum Brittanniae van Galfridus van Monmouth.
Tot zoover is het betoog van Warton stellig niet kritisch in modernen zin en er
staat niet veel in, dat wij heden ten dage nog zouden onderschrijven. Evenwel, alles
wat bij Galfridus voorkomt als waarheid beschouwen, dat wil Warton toch niet: ‘ik
ben geneigt om te gelooven, dat dit werk uit enkel Fabelen bestaat, die van
verscheidene Rhapsodisten, in verscheidene tijden, opgesteld, en vervolgens bij
elkander verzaameld, in eene te saamenhangende geschiedenisse gebragt, en veelligt
met nieuwe bijvoegselen der verbeelding van den verzaamelaar opgeschikt is [sic]
geworden, welke verzaamelaar denkelijk een van de bekende Barden, of liever een
dichtkundige geschiedschrijver, uit Armorica of Neder-Bretagne was’. Voor deze
stelling worden dan bewijzen aangehaald. De door Galfridus vermelde sage, die de
Britten van de Trojanen laat afstammen, komt in oudere werken nog niet voor. Het
ridderwezen, zooals Galfridus het schildert, dat aan de edele heeren de verplichting
oplegt in drie achtereenvolgende gevechten proeven van hunne dapperheid af te
leggen, aleer zij de verliefde lonken der dames waardig zijn, hoort thuis in den
verfijnden tijd van Galfridus, maar niet in de ruwe eeuwen, die hij beschrijft. De
bijzetting van Hengist's lijk, den Saksischen veldheer, wordt beschreven als ware
het die eener sultane, ook wel een blijk van oosterschen oorsprong. De veelvuldige
voorstellingen van reuzen, draken en toovenarij, die de Arthurverhalen ken-
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merken, hooren in het Oosten thuis. Evenzoo wijzen de romantische geschiedenissen
over Karel den Grooten op de Arabieren. Want die zijn even verdicht en bevatten
dezelfde elementen, die niet van Westeuropeeschen oorsprong kunnen zijn.
Hier blijken reeds de eerste sporen van kritiek op de oude opvatting, waarbij
Warton zich slechts ten deele kan aansluiten. Daarnaast had zich echter ook eene
nieuwere beschouwing op den voorgrond gebracht, welke meer onmiddellijk aansluit
bij de romantische gedachten, die toenmaals de wereld vervulden, en mede daardoor
bij Warton een gunstig onthaal moest vinden. Hoe droomde men toen niet van de
Oudheid der West- en Noordeuropeesche volkeren zelve, zooals men meende die te
kunnen leeren kennen uit hetgeen de oude Kelten en Germanen - destijds veelal nog
‘Gothen’ genoemd - hadden nagelaten. De Ossianische Gezangen, die schitterende
door Macpherson opgeblazen zeepbel, getuigden van de geestelijke grootheid der
Kelten, en brachten de gemoederen der gansche beschaafde wereld in beroering. De
Germaansche chronieken leverden de stof voor eene wereld van romantische
gepeinzen. En nadat Thomas Gray eenmaal gedichten als The Fatal Sisters en The
Descent of Odin had laten verschijnen, was althans in Engeland het Skandinavische
grijs verleden ingelijfd bij den romantischen schat der dichters. Geen wonder dan
ook, dat weldra een geleerde, en dat nog wel de verzamelaar van balladen Bisschop
Percy, de theorie opperde, dat de oude ridderromans in rechte lijn af te leiden waren
van de oude historische liederen der ‘Gothische Barden en Skalden’. In die oude
liederen ligt volgens hem reeds het zaad van het ridderwezen verborgen, de Noordsche
Skalden kenden de ridderromans reeds lang voor de kruistochten, en reuzen en
dwergen, spoken en toovenarij, draken en monsters lagen binnen den kring hunner
populaire voorstellingen. Bij dit betoog van Percy had Mallet zich in zijne Introduction
à l'Histoire de Dannemarc aangesloten.
Warton stelt zich op een eclectisch standpunt. Hij wil de oude theorie niet
verwerpen, maar acht de nieuwe
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met haar vereenigbaar. Heel veel Skandinavische litteratuur haalt hij aan, waaronder
de chronieken van Olaus Wormius en van Arngrim eene voorname rol spelen, en
aan hen heeft hij weer te danken de euhemeristische opvatting, die zij weer aan Snorri
Sturluson ontleenden, volgens welke de Noordsche mythologie slechts eene
voorstelling van historische feiten was: Odin was een machtig koning geweest, die
later tot een god verdicht was geworden, en zoo waren alle Skandinavische goden
in den grond menschelijke wezens. Daarbij komt dan de bekende vergissing, als zou
de gemeenschappelijke naam der Noordsche hoofdgoden, de Asen, met dien van het
werelddeel Azië samenhangen. Uit die twee onjuiste begrippen ontstaat de ook door
Warton aangenomen legende, die de ‘Gothen’ onder hun koning Odin uit Azië komen
laat. Warton vergelijkt de berichten over de oude Noormannen met die, welke hij in
eene reisbeschrijving over de Aziatische Georgiërs vond. In het Noorden vindt men
inscripties met runenteekenen in de rotsen: maar de gewoonte op rotsen te schrijven
is Aziatisch, gelijk o.a. de beschreven bergen der Joden bewijzen. De verhalen over
het verbranden der lijken van Noordsche aanzienlijken, te zamen met hunne wapenen
en hun krijgspaard, zijn te vergelijken met wat dienaangaande uit Indië bekend is.
De Druïden, waarvan Caesar verhaalt - weliswaar Gallische priesters, doch tusschen
Kelten en Germanen maakt de achttiende eeuw nog nauwelijks onderscheid - zullen
hunne kunst geleerd hebben van de Perzische Magi. De Germaansche God Loki is
de Ariman der Perzen. In Odins Walhall ontvangen de gevallen helden ‘het sterkste
bier uit de handen der Jufferlijke Godheden, welke Valkynen (sic) heeten’, terwijl
ook in Mahomets Paradijs ‘de liefblozendste Juffers den wijn aanbieden’. Uit
dergelijke overeenstemmingen blijkt voor Warton de Aziatische afkomst der
Skandinaviërs volkomen duidelijk. En wanneer men derhalve hun invloed op het
cultuurleven van het middeleeuwsche Europa wil vaststellen, moet het punt van
uitgang zijn het geestelijk erfgoed, dat zij uit Azië meebrachten.
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Het is bekend, welk een invloed de ‘characterkundigen’ van vroeger dagen
toeschreven aan het klimaat, waarin een volk leefde. Evenals de aard van een individu
in de eerste plaats bepaald werd door zijn temperament, zoo hing het karakter van
een volk vooral af van zijn klimaat. De eenvoudige waarneming van in 't oog loopende
verschillen tusschen zuidelijke en noordelijke volkeren alsmede enkele uitlatingen
van klassieke schrijvers hadden deze theorie in het leven geroepen. Men zie slechts,
welk eene belangrijke plaats die klimatentheorie in Winckelmann's Geschichte der
Kunst des Altertums inneemt. Welnu, aan hun Aziatischen oorsprong hadden ook
de Noormannen hun bijzonder gelukkig ‘naturel’ voor de dichtkunst te danken;
daartoe droegen verder bij hunne armoede, die hen noodzaakte hun geluk aan vreemde
hoven te zoeken, hun onbestendig leven en hun republikeinsche regeeringsvorm.
Met zulke theorieën laat zich bewijzen, wat men wil: in denzelfden tijd oppert Van
Alphen den Hollandschen regeeringsvorm als een der mogelijke oorzaken van onzen
achterstand in de poëzie, en Feith verwerpt die mogelijkheid geenszins. Hoe het ook
zij, in de Skandinavische poëzie zijn volgens Warton onmiskenbare sporen van
Aziatischen oorsprong. Niet alleen, dat de taal der Skalden ‘Asamál’ [= Asentaal]
of ‘Asiatische sprake’ heet, maar ook blijkt dat duidelijk uit hunne ‘verhevene en
figuurlijke wending van uitdrukking, welke in de daad een van hun voornaamste
onderscheidingsteekenen is’. Hier doelt Warton op den poëtischen vorm der skaldische
‘kenningar’ volgens welke de regenboog brug der goden, de dichtkunst Odins
honigdrank, het schip paard der zee enz. heet, en het verdient de aandacht, dat ook
nog in den allerjongsten tijd de overeenkomst tusschen dergelijke Noorsche en
Indische omschrijvingen voor Mejuffrouw Dr. Portengen het uitgangspunt voor hare
dissertatie gevormd heeft, al wordt daar natuurlijk niet meer een historisch doch een
psychologisch verband gezocht. De Skandinavische ‘Gothen’ waren verder niet
alleen een dichterlijk, maar evenzeer een avontuurlijk volk, dat zich gaarne op
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de zeeën waagde, vreemde landen bezocht, die somtijds aan zich onderwierp en
althans zich er gelden liet. Zoo vinden we hen in de eerste plaats op de Britsche
eilanden, in Engeland, Schotland en Ierland. Immers de Scythen, van wie de Ieren
en Schotten (wegens de gelijkenis van den naam: Scoti-Scythae) hunne herkomst
rekenden, waren waarschijnlijk een Skandinavisch volk. Dat geldt ook van de Pikten,
die noordelijk Schotland en Ierland bevolkten. Aan het hof der Angelsaksische vorsten
hielden zich dikwijls Noordsche skalden op. Van hunne taal meent Warton nog
sporen in het Engelsch te ontdekken, en dat die skaldensprake aanvankelijk van die
der Angelsaksen niet veel verschild kan hebben, is wel uit den oorsprong dezer
laatsten uit Jutland en Holstein af te leiden. Alleen zijn de oude overleveringen onder
hen zooveel minder goed bewaard, doordat zij zich reeds zoo vroeg tot het
Christendom lieten bekeeren; maar toch, wie de Angelsaksische gedichten nauwlettend
leest, zegt Warton, zal er velerlei ‘Aziatische’ resten in ontdekken. Het gedicht op
den slag van Brunanburg, gelijk het in de Saksenchroniek te lezen is, toont eene
nauwe verwantschap met de Skandinavische poëzie. En de latere ‘gleemen’,
harpenaars en meistrelen zijn de nazaten dier oude skalden. Om zijnen lezers een
denkbeeld van die poëzie te geven, vertaalt Warton, weliswaar uit het Latijn van den
chroniekschrijver Olaus Wormius, een dier gedichten, het Loflied op koning Hakon,
evenals in Duitschland Weisse de stof voor zijn ‘Ragnar Lodbrok's Sterbegesang’
aan dezelfde bron ontleend had.
Ten slotte wendt Warton zich tot de litteratuur der overige Europeesche volkeren,
die onder den invloed der skalden gestaan zouden hebben. Aan Engelsche
geschiedschrijvers als William van Malmesbury en anderen ontleent hij het bewijs,
dat de Deensche legerscharen, die Engeland aan zich onderwierpen, skalden in hun
midden hadden. Uitvoerig staat hij stil bij het bezoek van Egill Skallagrimsson aan
het hof van koning Athelstan. Maar ook op de Keltische volkeren richt hij den blik.
De Iersche barden hebben
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hunne kunst aan de Skandinavische skalden ontleend. Nog duidelijker meent Warton
den invloed der laatsten terug te vinden in de gedichten der oude Welsche barden,
van wier poëzie hij ook het een en ander bekend maakt. Hij spreekt over de hooge
positie, die de bard aan de hoven der Welsche vorsten innam, zooals dat in de wetten
van Hywel Dda beschreven is, en vergelijkt daarmede de regels, die de waardigheid
der barden in Ierland regelden. Ook komt hij op de Ossianische Gezangen, die hij
natuurlijk voor de zuivere poëzie der Schotten aanziet, en verklaart, hoe ondanks de
meesterhand, die hier de stof naar eigen inzicht gevormd heeft, de sporen van de
runische skaldenpoëzie nog duidelijk te herkennen zijn. Na de Keltische stammen
zijn de andere volkeren aan de beurt, met wie de Noormannen in aanraking kwamen.
Reeds in de vierde eeuw toch veroverden zij groote gebieden die aan Frankrijk
grensden en in de tiende eeuw vielen zij Frankrijk binnen: zoo moet hunne poëzie
ook daar bekend geworden zijn.
Hoe nu de beide theorieën, die van den Arabischen en die van den ‘Gothischen’
oorsprong der romanpoëzie te vereenigen? Den invloed der Skandinaviërs heeft
Warton al voldoende aangetoond door zijne aanhalingen uit Angelsaksische en
Keltische gedichten. Maar ook is, meent hij, de Arabische strooming niet te
miskennen: ‘de Arabische verdichtselen waren van een glinsterenden aart, en meer
aan de fijne levenswijze van die tijden geëvenredigd. Zij waren niet zo vreeselijk en
opzichtig en hadden daar bij eene nieuwheid, eene menigvuldigheid, en eene pracht,
welke hen eene zekere geheel betooverende schoonheid gaf’. Daarom meent Warton,
dat er in de romanpoëzie twee lagen over elkander heen liggen. In hun lateren tijd,
nadat de Noormannen in Frankrijk kennis met de Arabieren hadden gemaakt,
onderging hunne eigen litteratuur den invloed van die der Zuiderlingen: hoezeer
blijkt dit reeds uit titels van in de Stockholmsche bibliotheek bewaarde teksten! Zou
die inwerking van het Zuiden dan niet nog veel waarschijnlijker zijn voor de volken,
die de skaldenpoëzie slechts door overneming kenden? Men moet weten

Onze Eeuw. Jaargang 16

76
te onderscheiden. Zoowel de Noormannen als de Arabieren hielden veel van
toovenarij, maar ‘de Runische Toveraar heeft veel gelijkheid met de Toveraar van
Kanidia bij Horatius, de Romansche daar tegen gelijkt aan de toverijen van Armida
bij Tasso; de toebereidselen van de een zijn dikmaals slegts listige streeken, in
vergelijking van de verhevene feestelijkheid der Nigromantische werktuigen, welke
de andere op zulk eene eerwaardige wijze in beweeging steld’. In de echte skaldische
oden vindt men betrekkelijk weinig draken, reuzen en tooverheksen, zoodat die
voorstellingen hun wezen ook wel aan de Arabische strooming te danken zullen
hebben. Daarmede is dan tevens een criterium gegeven voor het vaststellen van den
ouderdom der gedichten. De oudste Iersche en Welsche bardenliederen, en ook de
Ossianische Gezangen kennen die bovennatuurlijke wezens nog niet, en geven zoo
een doorslaand bewijs van hun ouderdom. Daarentegen staan geschriften als dat van
Galfridus van Monmouth en de eigenlijke romans sterk onder Arabischen invloed.
Toch blijft altijd de onderlaag van oorspronkelijke ‘Gothisch-Aziatische’ cultuur
doorschemeren. Het ridderwezen zelf toont dat ten duidelijkste, ondanks zijne
uiterlijke verfijning, die kennelijk uit het Zuiden stamt. Geen klaarder bewijs is
daarvan te geven dan de vrouwenvereering, een der edelste kenmerken van het
middeleeuwsch-romantische ridderschap, welke noch klassiek noch Arabisch zijn
kan, doch zuiver Germaansch is. Reeds de antieke schrijvers roemen eerbied voor
de vrouw als eene der beste eigenschappen van de Germanen. Zonder de runische
cultuur ware het ridderwezen in dit opzicht nooit geworden, wat het geweest is.
Het zou gemakkelijk, en tegelijkertijd heel moeilijk zijn, op Warton's betoog kritiek
te oefenen. Maar ongepast ware het in ieder geval. Gemakkelijk, doordat er zoo
ontzaglijk veel in voorkomt, waarvan meer dan honderd jaren menschelijk denken
de onhoudbaarheid hebben bewezen. Onze inzichten over enkele grondslagen van
Warton's theorie hebben zich volkomen gewijzigd, en de aanleiding dier wijziging
ligt als een element der wetenschappelijke
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methode in ons bewustzijn besloten. Wie zou zich thans nog de moeite willen geven,
de leer der gelijkstelling van Asen en Aziaten aan te vallen? Wie zou heden nog eene
verklaring noodig achten van het verschijnsel, dat in zeer oude verhalen dikwerf
jonge uitbreidsels voorkomen, doordien de ons overgeleverde teksten de vrucht zijn
van een langen groei, waarbij de merkteekenen van elk stadium, waar zij doorheen
moesten, voor het oog van den onderzoeker zichtbaar bleven? Maar juist de
verandering der inzichten in de meest elementaire punten der opvatting zou eene
kritiek moeilijk maken. Hier ware niet te volstaan met een betoog ten aanzien van
enkele ondergeschikte zaken, neen, het heele gebouw zou gesloopt moeten worden,
waar de onvolmaaktheden tot aan de diepste grondslagen schijnen te hechten. Doch
onbehoorlijk zou zoo'n aanval vóór alles wezen. Vooreerst omdat een strijd van
moderne wapenen tegen de vuurroeren onzer vaderen te ongelijk is. En vervolgens,
daar een onbevooroordeelde blik op het werk van Warton en dat zijner voorloopers
reeds onmiddellijk doet zien, welk een belangrijken vooruitgang zijn geschrift
beteekent, en welk een geweldigen duw hij aan het wetenschappelijk onderzoek van
zijne dagen gegeven heeft. Dat hij nog aan de oorspronkelijkheid der Ossianische
Gezangen gelooft, - hoeveel studie is niet noodig geweest, voordat wij met een gerust
geweten Macpherson een mystificator konden noemen? Dat hij de historiën van
Galfridus van Monmouth nog ‘en bloc’ van het Armorische Vasteland laat komen,
- wat is er over die materie nog niet heden ten dage onzeker! Stel daar dan de
verdiensten van Warton's betoog tegenover. Hij heeft reeds den kritischen durf gehad,
om de Historia Regum Brittanniae tot eene van her en der bijeengegaarde verzameling
van fabelen te verklaren. Hij heeft den technischen samenhang van de oude Noorsche
met de Angelsaksische poëzie ingezien, en daarbij, naar aanleiding van de plaats van
herkomst der Angelsaksen, op de mogelijkheid van een genetisch verband gewezen.
Hij heeft beseft, wat litteraire invloeden kunnen zijn, en hoe door de
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inwerking van eene nieuwe strooming, in ons geval de ‘Arabische’, de litteratuur
van eene bepaalde periode een geheel nieuwen aanblik kan krijgen. Het is duidelijk
genoeg: in de geschiedenis der wetenschap komt aan een geschrift als dit een hoogst
belangrijke plaats toe.
En toch - hier kom ik op mijn punt van uitgang terug - de beteekenis der
‘Verhandeling over den Oorsprong der Romans in Europa’ is nog veel grooter voor
de geschiedenis der letteren. Zij verscheen juist in die jaren, toen kunst en wetenschap
dichter dan ooit bij elkaar stonden, toen de poëet tot uitbreiding van zijn gezichtsveld
naar eene zoo veelzijdig mogelijke kennis streefde, maar vooral naar kennis van het
Oude en het Verre. Het waren die tijden, toen al wat herinnerde aan Germaansche
en Keltische voorouders een aandoenlijk belang voor den zoekenden geest had. Reeds
had de door Warton hoogelijk geprezen dichter Thomas Gray zijne
Noordsch-mythologische Oden geschreven, reeds had hij te Cambridge een blinden
harpenaar uit Wales ontmoet, die zijn brein deed gloeien voor de Keltische Oudheid.
In 1760 verscheen in het British Magazine een artikel over Carolan, den laatsten
Ierschen Bard, en in 1763 toonde Hugh Blair in zijn ‘Critical Dissertation’ de echtheid
van de Ossianische poëzie aan. Vroeger al had de Duitsche dichter Gleim geklaagd
over het verloren gaan der Germaansche bardenliederen, die Karel de Groote had
doen verzamelen, en Weisse maakte een oud Skandinavisch gedicht in Duitschland
bekend. A.H. Niemeyer dweept met de ‘dierbare oude Duitsche tijden’. Wieland
dicht van ‘Merlins weissagende Stimme’. Tegelijkertijd werkt een dichter als
Klopstock. Ook in Holland voelt men den storm. Rhijnvis Feith vindt in Junius'
Glossarium Gothicum een ‘runisch gedicht’, door Olaus Wormius uit een
Kopenhaagsch handschrift medegedeeld. Hij noemt de dichters gaarne ‘barden’ en
dicht zelf van Colma, die 's nachts in het eenzaam hutje haren geliefde opwacht,
eilaas om slechts den geest van een doode te ontmoeten. Gaarne filosofeert hij over
de Ossianische gedichten en de volksliederen der oude Bergschotten, ja
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over nog verder afliggende zaken. Bij voorkeur verwijlt hij bij de ‘Gothische’
bouwwerken, waarin hij meent den geest onzer Germaansche voorvaderen te
herkennen. Ofschoon, Feith durfde de volle consequentie van deze voorliefde niet
aan. Daartoe was hij te klassiek opgevoed. Van den man, die bij zijn optreden al had
verkondigd, dat de Fransch-klassieke tragedie de voortreffelijkste was, kon niet
verlangd worden, dat hij in zijne overtuiging een welbewust romanticus zou worden.
In zijne gevoelens had hij de romantiek lief, maar zijn verstandelijk inzicht verzette
zich ertegen. Toch heeft hij heel dikwijls aan die gevoelens toegegeven. De geest
was gewillig, doch het vleesch zwak, en dat bij Feith de natuur dikwijls sterker was
dan de leer, toonen zijne geschriften overvloedig aan. Ongetwijfeld is hij oprecht,
wanneer bij de ‘Gothische gebouwen’ der Middeleeuwen niet schoon noemt, al
kunnen ze dan ook ‘eene zekere verhevene droefgeestigheid inboezemen evenals de
geschiedenissen van de tijden der kruisvaarten en ridderschap’. Hij meent het eerlijk,
wanneer hij het in Goethe afkeurt, dat deze, door zijn gevoel overwonnen, die
Gothische architectuur verdedigt; immers volgens Feith gaven alleen de Grieksche
en Romeinsche bouwwerken in Italië de eerste denkbeelden van goeden smaak aan
de hand. Maar hoe komt het dan, dat diezelfde man geen dierbaarder decoratief voor
zijne romanfiguren kent dan een ‘Gothischen tempel’? Dat was juist de dubbele
persoonlijkheid, die in hem school, en geen wonder dan ook, dat bij geen aestheticus
zich de leer van de tegenstelling tusschen ‘Genie en Smaak’ sterker ontwikkeld heeft
dan bij hem. Wie zijne aesthetische Brieven leest, komt telkens onder den indruk,
dat voor hem het geestelijk leven van den dichter een voortdurende strijd was tusschen
die twee. De Smaak is dan de verstandelijke vorming, waartoe de neiging weliswaar
aangeboren moet zijn, doch die verder te ontwikkelen is door lectuur en kennis,
terwijl ‘de Genie’ de natuurlijke gave der oorspronkelijkheid voorstelt. Vandaar dat
een Genie de eenzaamheid bemint, die hem nooit ‘te ruw of te statig’ kan zijn, vandaar
dat
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zijn eerste produkt ‘een meesterstuk is, door duizend gebreken ontsierd, door eene
gebrekkige taal ondersteund, en echter een meesterstuk’. Zulke genieën zijn zeldzaam:
Milton en Klopstock waren het, evenzoo Shakespeare en Michel Angelo. Maar aan
deze laatste twee kan men eerst recht zien, waartoe een Genie vervalt, welks smaak
niet genoegzaam ontwikkeld is: hoe ruw toch is hunne kunst, en hoe ‘gedrogtelijk
onregelmatig’!
Met opzet stond ik een oogenblik stil bij de denkbeelden van onzen Rhijnvis Feith.
Want zij zijn eene afspiegeling van het bewuste en onbewuste denken en voelen, dat
in die beslissende tijden het verloop van onze Nederlandsche geestelijke historie
gericht heeft. Zelfs de man, die zich voordeed als romanticus bij uitstek, was in zijne
verstandelijke overtuiging een classicist. De dichter, die ons de eerste balladen schonk,
de romanschrijver, die de eerste Hollandsche tranen den sentimenteelen akker van
Europa deed bedauwen, Rhijnvis Feith brandmerkt de kunst van Shakespeare als
‘gedrogtelijk onregelmatig’! En wanneer Ge dan zijne Duitsche tijdgenooten opslaat,
en ziet, hoe daar over dienzelfden Shakespeare gesproken wordt, dan zal U blijken,
wat in de jaren der verrijzende Europeesche romantiek Hollandsch was. De
rationalistische denkwijze zat ons na eene eeuw van zuiver Classicisme nog te diep
in het bloed, dan dat wij ons willens en wetens in den woeligen maalstroom hadden
kunnen storten. Geen volk, zelfs de Franschen niet, zijn ooit zoo gansch en geheel
door den classicistischen geest bezeten geweest als wij, nergens zijn ooit de vormen
en vormelijkheden van de Eeuw der Rede zoozeer als het wezen der kunst opgevat
als bij ons. En het geslacht, dat grootgebracht was in de burcht van classicistisch
denken, zat voor goed achter die tinnen besloten. Soms kon het een blik in de
opluikende velden daarbuiten wagen, doch zich met ziel en zinnen daarin begeven,
dat nooit! Is dit niet volkomen hetzelfde verschijnsel, als wat we bij dienzelfden
Rhijnvis Feith op godsdienstig gebied waarnemen? Wie zijn romantisch proza leest,
zal eene zekere aandoening gevoelen over de innige
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geloovigheid van den man, die zijn tragischen helden en heldinnen op deze tranenrijke
aarde, waar voor de gevoelige ziel slechts teleurstelling en schrijnend leed zijn
weggelegd, slechts één troost - maar dan ook een afdoenden - weet voor te houden:
de gedachte aan God en de Eeuwigheid. En hij zal, welk oordeel hij verder over het
zonderling tooneel moge vellen, deemoedig het hoofd buigen voor het vroom gemoed
van een schrijver, die een jong menschenpaar in de teederste stonde eener noodlottige
liefde voor den vloek der zonde behoedt door de gedachte aan de Onsterfelijkheid.
Het is natuurlijk, hier met Eduard en Julia te spotten; maar om Feith te lachen, dat
gaat niet aan. Het was bij hem het gevoeligst piëtisme des gemoeds, dat zich denken
laat, en hij meende het doodernstig. En toch, laat dien piëtist eens tot redelijke
overweging van 's menschen religieus leven komen, laat hem eens Evangelische
Gezangen dichten en daarbij eene voorrede schrijven, en hij zal zeggen: ‘de godsdienst
van Jezus is toch een redelijke godsdienst, hij vordert dus eene verstandige, geene
redelooze stichting’. In dit alles schuilt eene dubbelheid van wezen, die niet alleen
op rekening te schrijven is van de wonderlijke persoonlijkheid, die Rhijnvis Feith
heette. Immers, mutatis mutandis vindt ge het bij onze andere op den voorgrond
tredende nieuwlichters van die dagen terug. Hoe kwam het, dat Bellamy zich niet
aan de afspraak met zijn vriend Rau, om eene Nederlandsche ballade te schrijven,
houden kon en, toen hij in plaats daarvan de vertelling ‘Roosje’ liet afdrukken, zich
verontschuldigde door te verklaren: ‘Die Ridder-Histories bevallen mij zoo zeer niet.
Indien zij schoon zijn, hebben zij ongetwijfeld hare verdiensten; doch het komt mij
voor, dat wij de onderwerpen van onze Romanzen - als ze dan toch Romanzen moeten
hieten - wel uit een tijdvak haalen kunnen, dat nader bij ons is’. Hier is dan toch een
door en door modern man aan het woord, die stellig niet in de burcht van het
Classicisme was grootgebracht, die al heel weinig gemeen had met het streven der
dichtgenootschappen of ‘poëtische gasthuizen’, en die, bewon-
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deraar van den onvergelijkelijken Yorick als hij was, zich meer dan een ander
verlustigde in een sentimenteel humorisme - sprekend teeken zijns tijds! Maar die
zekere weerzin tegen de opkomende Romantiek is ook in hem aanwezig. En dan sterkste en bekendste voorbeeld - Bilderdijk! Is niet uit dien meest encyclopaedischen
geest van al zijne vaderlandsche tijdgenooten, uit dien man, die al het nieuwe zijner
eeuw van nature tot geestelijk eigendom verwerkte, in wien de vereeniging van
dichten en denken, van gevoel en kennis eene geestelijke individualiteit liet groeien
van de scherpst denkbare afteekening, en wiens gezichtsveld, ook waar het de
Romantiek van het Oude en die van het Verre betrof, geene grenzen kende, is uit
hem niet gegroeid de handhaver van ons nationaal Classicisme, tegen welks wallen
heel wat heftige bestormingen noodig geweest zijn? Holland was toen van die
nieuwigheden even weinig gediend als mijnheer Van Naslaan van Victor Hugo:
zoolang het bij ‘geschriften en gezangen’ bleef, kon hij goedkeurend knikken, maar
toen die nacht ‘van stormwind en van regen’ op de proppen kwam, begon hij zich
toch serieus af te vragen, waar dat naar toe moest. De dichterlijke Romantiek werd
voor Holland's huis wel van uit de vensters toegelonkt en 's avonds door het
achterdeurtje binnengelaten, maar wanneer ze soms op officieele erkenning der
verhouding mocht aandringen, dan was het: ik ken u niet.
Er werd reeds op gewezen: het was ongetwijfeld een gelukkig denkbeeld van
Brender à Brandis, eene verhandeling als die van Warton op te nemen. Immers welk
een stroom van romantisch denken werd daardoor aan onze vaderen geopenbaard!
Hunne gedachten werden voor een oogenblik gevoerd ver buiten het gebied, waarin
die zich plachten op te houden. Hier werd gesproken over de ridderromans der
Middeleeuwen, waarvan ze door Huydecoper, Clignett, en Lelyveld al wel eens
gehoord hadden, en die in een naam als ‘Walewein’ een aanknoopingspunt in hun
geest konden vinden, doch verder nog geheel terra incognita. Zij lazen er van Karel
den Grooten en zijn strijd
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tegen de Saracenen, en van het rijk, dat dit Oostersch volk in Europa had gesticht,
waardoor het mede de groote middelaar tusschen zijne eigen beschaving en de
Westersche was geworden. De Kruistochten kwamen als een levend deel der historie
voor hen te staan. Begrippen als samenhang van geestelijke gebeurtenissen,
continuïteit der menschelijke cultuur werden werkelijkheden. Arthur van Brittannië
vertoonde zich als de nationale held van een bedrukt volk, weldra in de verbeelding
van volgende geslachten groeiend tot het ideaal eener verfijnde ridderschap. De
zangers van Wales en Bretagne werden figuren in de geestelijke geschiedenis van
Europa. Hunne gedichten werden den lezers in vertalingen voorgezet: ‘De Mannen
wier drank Meede was, schoon van gestalte, trokken naar Cattraeth. Deze verhitte
krijgslieden, in geleederen, met roode speeren, lang en scherp gewapend, begonnen
den strijd. Kon ik mijne wraake tegen het volk der Deiri uitspreeken, zo zoude ik
hen alle met moord en verderf, gelijk eenen zondvloed overstroomen; maar
onverwachts heb ik eenen vriend verlooren, die in den strijd dapper tegen zijne
vijanden was’. Zoo begint hier de overzetting van het op naam van Aneurin Fardd
staande lied op den ‘Slag van Catraeth’. Is dat niet het Sesam-open-u der romantiek?
Het land van traditioneele woestheid, het groene eiland van den ‘wilden Yr’ werd
verlost uit den ban van een slechten roep: de Iersche barden werden als dragers van
eeuwenoude cultuur erkend, zij het onder kennelijken invloed van den ossianischen
roes. Ook de ‘Noordsche kust’ begon te leven. De gedachten konden zich die bevolken
met stammen, onder hun koning Odin uit Azië gekomen, welke daar een rijk stichtten
niet alleen, maar ook een sedert vele geslachten overgeërfde kunst beoefenden, die
het dichten en zingen van heel West-Europa opwekken zou. Die ‘Gothen’ met hunne
Aziatische runen wierpen zich op als heerschers over vele landen, met de wapenen
en met den zang. Zij werden gevierd aan de hoven van Engeland en Frankrijk, door
de dichters der overwonnenen werden zij nagevolgd. Op het Vasteland ontmoetten
zij
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hunne uit het Zuiden opdringende kunstbroeders, de Saracenen, ook Aziaten en ze
werkten met hen samen aan de opkomende ridderromantiek. Hunne liederen werden
bekend: het sterflied van Ragnar Lodbrók, de lofzang op koning Hakon. Specimina
van de taal dier ‘runen’ werden den lezers voorgezet, en evenzeer van het
Lodewijkslied der oude Duitschers. Had men meer kunnen verlangen?
Hoe een geschrift van wetenschappelijken opzet als dit in de geschiedenis der
kunst nog meer vermeld dient te worden dan in die der wetenschap, het spreekt van
zelf. Welk eene bekoring heeft het, de verschillende romantische beekjes, die over
onze grenzen kwamen, in hun oorsprong en verloop te leeren kennen! Hoe belangrijk
is het te overwegen, wat had kunnen gebeuren en wat geschied is. Het negatief
resultaat, in dezen bereikt, spreekt boekdeelen. ‘Het is gruis van den drommel, het
bakt niet’, had Betje Wolff ook van de romantiek ten onzent kunnen zeggen. Bij eene
nagenoeg zuiver wetenschappelijke belangstelling moest het blijven. Onze
vaderlandsche ‘barden’, onze zangers van ‘bardietjes’ hebben nooit veel meer
overgenomen dan een naam. Dat Brender à Brandis het stuk van Warton in zijn
Kabinet opnam, waarop hij later, toen de naam ‘Kabinet’ in dien van ‘Magazijn’
veranderd was, nog eene tweede verhandeling van dezelfde hand over de ‘Invoering
der Letterkunde in Engeland’ liet volgen, het zal ook wel louter een uitvloeisel van
wetenschappelijke belangstelling geweest zijn, die in dit geval niet met
kunstzinnigheid vermocht saam te vloeien. En zoo was het ook gesteld met nog een
ander merkwaardig stukje, dat den Kabinetlezers werd opgedischt, en waarop ik hier
nog even de aandacht wil vestigen.

III.
Men kan eene onderscheiding maken tusschen de Romantiek van het Oude en die
van het Verre. In groote trekken althans laat zich die opvatting wel volhouden en
ook historisch beschouwd is zij te verdedigen, wanneer we
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opmerken, dat de eerste vooral Engelsch, de tweede meer Fransch van oorsprong is.
Montaigne's liedje, waarop Voltaire in 1729 opnieuw de aandacht vestigde, opende
de gemoederen voor de nog levende poëzie der ‘Wilden’. Toch zal ook elders de
liefde tot zulke poëzie wel zelfstandig ontstaan zijn. Zoo schijnt bijvoorbeeld reeds
een tijdgenoot van Cromwell in Engeland een Mexicaansch rijmend gedicht
uitgegeven te hebben. Maar ook hier was de encyclopaedische en tevens romantische
stemming der achttiende eeuw noodig, om eene geestelijke beweging te doen ontstaan,
krachtig genoeg, dat wij van eene Romantiek van het Verre spreken mogen. Warton
liet zijne ‘Gothen’ uit Azië komen, Feith spreekt van de liederen der Irokeezen,
Hurons en Algonquins, ook de Hottentotsche vertelling van Chesterfield werd reeds
genoemd, en de lijst zou nog veel langer te maken zijn. Hier wil ik mij evenwel
beperken tot hetgeen Gerrit Brender à Brandis op dit gebied in zijn Kabinet leverde.
In het derde deel toch plaatste hij een fragment uit een stuk, dat ook reeds de aandacht
van Hieronymus van Alphen getrokken had, namelijk Dr. A. Brown's verhandeling
over ‘De Speel-, Dans- en Dichtkunde der Americanen en Wilden’. Eigenaardig is
het, dat, evenals bij Warton, in den opzet van dit geschrift zooveel is, dat ons juist
toeschijnt, terwijl in de uitwerking de schrijver zich tot de grilligste fantazieën laat
verleiden. Juist is het inzicht, dat de kunst van het gebaar, van de tonen en van het
woord in hun grondslag en aanvang niet te scheiden zijn, waarbij Brown zich niet
eens schuldig maakt aan de eenzijdigheid van een modern geleerde, die dezen ouden
eenheidsvorm der musische kunst geheel en alleen uit één beginsel verklaren wil:
den rhythmischen arbeid. Verbijsterend daarentegen zijn de toegevoegde zesendertig
stellingen, die den schrijver aanleiding geven, de ontwikkeling van staten en zeden
uit den natuurlijken groei en de vergroeiingen van die kunst te willen verklaren. Doch
daarover straks.
Het boek van Brown, waaraan Brender à Brandis zijn fragment ontleent, verscheen
in 1760 te Londen. Het werd geschreven in aansluiting aan eene ode ‘The Cure of
Saul’,
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die den auteur op het onderwerp ‘invloed der kunst op het staatsbestuur’ bracht. Dus
een oudtestamentische grondslag. In overeenstemming daarmede stelt de schrijver
zijn betoog onder het doorluchtig gezag van Milton, die de scheiding der zusters
‘voice’ en ‘verse’ door den mensch voor 't eerst een vergrijp tegen de natuur had
genoemd. Bij die twee voegt Brown nog eene derde zuster: het gebaar. En bij den
mensch in zijn natuurstaat treedt de samenhang der drie musische kunsten ook
duidelijk aan het licht. Weliswaar niet in den primitiefsten toestand - zonderlinge
inconsequentie tegenover de leer van het verkeerde aller beschaving - maar bij die
stammen, welke reeds enkele trappen gestegen zijn. Dan wordt de stem tot gezang,
het gebaar tot dans, de spraak tot verzen gewekt. Daarbij komen dan enkele
instrumenten, die - o theorie van Batteux! - slechts eene ‘bloote Naarvolginge’ van
de menschelijke stemme of andere natuurlijke klanken’ zijn. Brown's stelling was
ook in die dagen al gemakkelijk toe te lichten; hoe talrijk toch is het aantal
reisbeschrijvingen, ook over verre werelddeelen, dat in dien tijd verscheen! En hun
invloed op de letteren der achttiende eeuw is geweldig geweest; om zich daarvan
een denkbeeld te vormen, behoeft men slechts een der vele ‘filosofische’ schrijvers
dier dagen op te slaan en een lijstje van citaten aan te leggen. In die reisbeschrijvingen
kan men lezen van den samenhang der kunsten met godsdienstige voorstellingen en
plechtigheden, van hare beteekenis voor zeden en staatsbestuur, van hun ontstaan
uit de onafgebroken vreugde, welke het leven van volkeren zonder behoeften
kenmerkt. Bij hen immers wordt alles met zang- en danskunst begeleid: huwelijk en
oogst, jacht en zegepraal, en ondanks de verschillen in de kunst der vele stammen gevolg van het wisselend klimaat - zijn overal overeenkomst en eenheid te ontdekken.
Daarom meent Brown voor zijne theorie reeds aan één voorbeeld een afdoend
argument te kunnen ontleenen: hij volgt het relaas door La Fiteau in zijne ‘Moeurs
des Sauvages’ over de ‘vroolijkheden en feestvieringen’ der Irokeezen en Hurons
gegeven. Men ziet,
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waarom Feith, die ongetwijfeld eene welvoorziene loketkast heeft bezeten, juist van
die stammen de poëzie vermeldt.
Het is geenszins mijne bedoeling, hier het relaas van La Fiteau weer te geven; men
zal er toen ter tijd met veel belangstelling van hebben kennis genomen. Voor ons
zijn echter merkwaardig de beschouwingen, die Brown eraan vastknoopt, en die zijn
vertaler voor het Hollandsch publiek bracht. Hij leidt er namelijk eene theorie uit af
voor de staatkundige en zedelijke geschiedenis der volkeren. Hij toont aan, hoe de
primitieve dans- en zangkunst dier Wilden zich tot een hooger peil zal ontwikkelen
- al zullen zij later ook weer tot verval geraken -, wanneer ‘de wetenschappen onder
hen bekend worden, en als eene oorzaake of gevolge hunner verfeiningen, met dien
ijver gedreven worden, welke een vrij en bezig volk natuurlijk is’. Dan zal het niet
blijven bij eene ontwikkeling der kunst, neen, die van de gansche volksbeschaving
zal ermee gepaard gaan. In den oudsten tijd immers zullen de voornaamste zangers
en dansers tevens hoofden of wetgevers zijn. Na hun dood zullen die veelal tot goden
verklaard worden, waardoor ook de goden in de eerste plaats als minnaars van die
kunsten worden voorgesteld. Door den invloed van muziek en dans zal dan de taal
rhythmisch geleerd worden, en zoo ontstaan rijm, maat en verzen - - eene belangrijke
conclusie voor die dagen, toen juist de wenschelijkheid van rijm in poëzie een
geschilpunt was tusschen de dichters van uiteenloopende richting, en het aantoonen
van rijm in de poëzie der wilde volkeren een krachtige steun moest wezen voor de
verdedigers van dat dichterlijk sieraad. Aangezien de oudste liederen de herinnering
aan heldendaden van vroegere geslachten levendig houden, zal ook de
geschiedschrijving in dichtvorm geschieden. Evenzoo worden de oudste zedespreuken,
vermaningen, spreekwoorden en wetten in verzen opgesteld. De dans zal het
voornaamste kenmerk der godsdienstige plechtigheden zijn. De orakelen der goden
worden gezongen, maar de melodie blijft daarbij eenvoudig, want de wetgevers,
tevens musici, zullen zorg dragen dat gekun-
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steldheid en verfijning van compositie niet bij zulk een eenvoudig volk doordringen
en het tot achteruitgang leiden. Die eenvoudige melodie zal door de gewoonte worden
tot eene ‘natuurlijke en uitdrukkende spraake der hartstochten’. Zoo verrijst
langzamerhand het gansche gebouw van religie, zedenleer en staatkunde uit de
gezangen. Muziek, dans en zang zijn voortaan het voornaamste hulpmiddel bij de
opvoeding der kinderen. De kunst behoudt een blijvenden indruk op de gemoederen
ook der volwassenen. Door de overgroote artistieke productie zal zij zich dan splitsen
en de verschillende soorten der dichtkunst zullen ‘hunnen regelmaatigen vorm
aannemen’. De dans ontwikkelt zich vooral bij krijgszuchtige volkeren en groeit tot
eene zelfstandige, van alle gezang afgescheiden uiting van kracht. De wetgever en
de bard zullen twee personen zijn, die samen voor de welvaart der menschen arbeiden.
Hymnen of Oden worden gemaakt om die op feestdagen te zingen, het heldendicht
ontstaat als vanzelf uit de oude historieliederen. Uit de verbinding dier twee soorten
van poëzie, waarvan het eerste voor een koor, het tweede voor een recitator bestemd
is, zal een ruwe omtrek van het treurspel geboren worden. In plaats van een recitator
treden spelers op en de dramatische kunst is aanwezig. De poëzie baant zich verder
haar eigen weg en de oden vormen zich in stanzen of afdeelingen. Door het koor zal
het drama de natuurlijke eenheden van plaats en tijd vasthouden. Intusschen zal
volgens den ouden stijl het koor evenals het tusschenspel nog altijd gezongen blijven.
Bij een krijgszuchtig volk is dan de stof van het drama bij voorkeur zoodanig, dat
ze ‘Smart en Verschrikkingen’ teweegbrengt (o Classicisme!). Bij de voorstelling
dier drama's zal de stem versterkt, het gezicht vergroot, de persoon verheven worden.
Veelal zijn de treurspeldichters tevens de spelers hunner werken, en daarom worden,
om hen aan te moedigen, ‘muziekaalsche’ wedspelen ingesteld. Naarmate de bard
zich meer roem verwerft, geniet hij hooger eer; en al is hij ook geen wetgever meer,
‘men zal hem toch als een ondergeschikt en nuttig dienaar van Staat aanzien’. Oden
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en hymnen blijven inmiddels het schoonste sieraad van het huiselijk leven en niemand
wordt dieper geminacht, dan hij, die de muziek niet beoefent. Met de zeden zal zich
de aard van de muziek veranderen, evenals de muziek met de zeden, en daarom zullen
in eene kloeke maatschappij, waar men op instandhouding der zeden gesteld is,
zoowel de inhoud als de bewegingen van dans en zang bij de wet geregeld worden.
Maar waar zoo'n wettelijke regeling ontbreekt, zullen de barden in een bedorven
staat opgroeien, hun kunst moet daardoor achteruitgaan, de muziek zal vervallen en
daarmee ook de zeden. Dan worden het ambt van bard en speelkunstenaar voorgoed
uit de burgerlijke samenleving gestooten, want ‘de Man van aanzien en genie zal
zich niet meer tot de bezigheden van eenen Lierspeeler, Zanger of Tooneelspeler
willen verlaagen’. En daarmede verzinkt dan de Muziek in de algemeene minachting.
Ziedaar de theorie van Brown. Hij toetst ze vervolgens aan de feiten, waartoe hij
de geschiedenis der Grieksche kunst uitkiest en ziet, theorie en werkelijkheid stemmen
wonderwel overeen! Geen wonder, zouden wij zeggen, want men behoeft niet eens
zoo heel kritisch te lezen, om in te zien, hoe de gansche theorie juist in
overeenstemming met wat men toen van de Grieken geloofde is opgesteld. Ik wil
echter over den voortgang van het betoog niet spreken; Brender à Brandis gaat in
zijne vertaling ook niet zoo ver. Het merkwaardige in Brown's stuk is vooral, wat
ons ook bij Warton trof, de wonderlijke vermenging van scherpzinnige opmerkingen
en toomlooze fantazie. En dat is hier des te merkwaardiger, omdat Brown, die zelfs
de Aristotelische eenheden uit den natuurlijken groei van het drama wil verklaren,
een overtuigd classicist is. Om dat nader te bewijzen, behoef ik slechts te vermelden,
dat hij in Homerus nog een ten gevolge van het ongeëffende genie en de barbaarsche
wetgeving zijns tijds onvolmaakt zedenschilder ziet. Terwijl toch juist in dien tijd
Homerus' roem boven dien van Vergilius verkondigd werd, om zijne diepgaande
kennis der menschelijke ziel. Daarmede is Brown voor het jaar 1763 als conservatief
man gebrandmerkt.
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Zijn betoog is er dan ook in de eerste plaats op aangelegd te bewijzen, welk eene
ontwikkeling de volmaakte kunst der Grieken van de primitieve der Wilden scheidt.
Maar tegelijkertijd is hij vol geestdrift voor hetgeen hij bij La Fiteau over de Indianen
gelezen heeft, en hij twijfelt niet, of er zijn voldoende gronden ter verontschuldiging
aanwezig, dat hij het lange relaas uit diens reisbeschrijving heeft overgenomen. Voor
ons is eene dergelijke verontschuldiging geheel overbodig. Immers onze belangstelling
bekijkt een dergelijk geschrift niet in de eerste plaats met eene verstandelijke
weetgierigheid voor den inhoud, doch met een vorschenden blik op zijne beteekenis
voor de geschiedenis onzer letteren. En had die beteekenis niet groot kunnen zijn?
Had zich ook ten onzent niet een eerst wellicht wetenschappelijke, weldra ook
dichterlijke zin voor de romantiek van het Verre kunnen ontwikkelen? Zou dat zoo
vreemd geweest zijn in een land, dat heel wat zijner zonen naar een ver werelddeel
placht uit te zenden, en in een tijd, dat de lucht van dergelijke gedachten en gevoelens
vol was? Maar het resultaat is bijna even negatief als toen wij van de Romantiek van
het Oude spraken. Potgieter en Multatuli moesten nog komen.
Voordat Brender à Brandis in 1782 het stukje van Brown in Nederland bekend
maakte, was in 1776 Bilderdijk's eersteling verschenen: zijn lierzang over den ‘Invloed
der Dichtkunst op het Staetsbestuur’. Hij verheerlijkt daarin de macht der kunst bij
de Grieken, in Athene en Sparta, bij onze voorouders, ten tijde van Claudius Civilis
en van Dousa te Leiden. Maar, zooals Dr. Kollewijn in zijn werk over Bilderdijk
opmerkt, over den invloed der dichtkunst op het staatsbestuur als zoodanig weet hij
weinig te zeggen; hij behandelt den invloed der dichtkunst op den staatsburger. Dat
zou aan de stof hebben kunnen liggen, die ook door Bilderdijk's vader en anderen
onpoëtisch was genoemd. Wellicht zou zij heden ondichterlijk zijn, wijl het moderne
denken ons niet meer veroorlooft ons in hersenbeelden te verlustigen als die van
Brown. Maar zij was dat, het blijkt uit Brown's geschrift overtuigend, des-
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tijds niet. Weliswaar kon Bilderdijk in 1776 nog geene vertaling daarvan gezien
hebben, en het oorspronkelijke zal hier niet ruim verspreid geweest zijn; Van Alphen
citeert het in 1783 met den vollen Engelschen titel, die in het Kabinet niet
weergegeven is, en heeft dus den origineelen tekst in handen gehad. Maar men had
toch van den jongen dichter, die met zijne fabelachtige belezenheid ook heel wat
reisbeschrijvingen moest kennen, een enkel gebaar in de moderne richting mogen
verwachten, indien toen de denkbeelden, die overal elders post vatten, in Nederland
reeds gangbaar waren geweest. Maar verder dan enkele algemeenheden brengt hij
het niet:
‘Strekt zich, volmaakte Hemelspruit!
Strekt zich uw macht tot zoo verre uit,
Om Staaten te regeeren?
Gewis, uw invloed blijkt alom:
Bij 't daveren der Oorlogstrom,
Bij 't flikkrend drillen van gepunte Legerspeeren:
In d'achtbre Raadsvergadering,
Daar Wet en Handvest wordt beschreeven;
Daar Themis hooggeduchte kling
Voor 't kwaad wordt opgeheeven.’

En bij den vader zal het niet anders geweest zijn. Hoe toch zou Dr. Izaak Bilderdijk
de door het Leidsch dichtgenootschap opgegeven stof als ondichterlijk verworpen
hebben, indien hij geweten had, wat elders, door Brown, La Fiteau en anderen,
verkondigd werd? Of nog liever, indien hij de volle waarde daarvan voor het leven
van zijn eigen tijd beseft had? Ook later is Willem Bilderdijk, ondanks de vlucht
zijner gedachte in alle richtingen, ver door alle tijden en ruimten heen, de voorman
gebleven van onze nationaal-classieke richting, zooals hij dat als negentienjarige
reeds beloofde te worden. Hier blijkt opnieuw de sterke afwijking, die het geestelijk
leven van Nederland in die dagen tegenover dat van het overige Europa vertoont.
Want wat de Amsterdamsche patriciër Van Winter in zijn ‘Monzongo of Koninglijke
Slaaf’ ons van de gruwelen bij den slavenhandel voor oogen voert,
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en wat Jan de Kruyff daarvan in zijn dichtstuk ‘De Slavenhandel’ verhaalt, past in
het kader van de achttiendeeeuwsche sentimenteele belangstelling in het lot van alle
schepselen Gods, en geenszins in dat der door Montaigne ingeleide Romantiek van
het Verre en Vreemde.
Enkele punten naar voren te brengen, die op de sterke eenheid van het
achttiende-eeuwsche geestesleven wijzen was het doel van het voorgaande. Daarnaast
werd gestreefd naar eene verklaring van hunne beteekenis voor het Nederland van
dien tijd. De onderzoeker der historie zoowel van de wetenschappen als der kunsten
heeft steeds rekening te houden met andere afdeelingen van den menschelijken
voorraad aan gedachten en gevoelens dan die, waar hij juist voor staat. Waar moet
dit ingedeeld worden, hoe dat? Welk beginsel zal onze schifting leiden? Onze etiketten
blijken ontoereikend. Wij moeten die ook eens niet kunnen zien en dan alleen het
levend gebeuren der dingen in zijn geheel volgen. Want zoo zullen wij die eenheid
terugvinden, die onze eigen splitsing eerst te loor deed gaan. Maar tegelijkertijd zal
dan eene nieuwe verscheidenheid zich aan ons voordoen, belangrijker dan de vroeger
aangetroffene, naar mate zij werkelijker en meer levend is. Want die verschillende
bestanddeelen zullen zich overal anders aaneenvoegen, naar gelang van de verschillen
van bodem en atmosfeer, waarin zij te land komen. En juist dan levert Nederland
onzen oogen dikwerf een bij uitstek merkwaardig en belangwekkend schouwspel
op, wijl grond en lucht nergens zóó zijn als daar.
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Codificatie en rechtsvorming
Door Mr. H.C. Dresselhuys.
Varia, door Mr. B.A. Fockema. Haarlem, De Erven F. Bohn, 1915.
Onze Oostelijke naburen zijn een productief volk; niet slechts op het gebied der
nijverheid, maar evenzeer op dat van recht en rechtsphilosophie; wanneer de
geestelijke import binnen onze grenzen niet zoo sterk toeneemt als de industrieele,
dan ligt dit zeker niet aan gebrek aan productie, eer aan het tegendeel. De hoeveelheid
der stof werkt hier afschrikkend om zich geregeld op de hoogte te houden van hetgeen
daar in steeds stijgende massa op de juridische markt wordt gebracht. Het feit, dat
enkele der meest bekende geleerden ook de rechtspublicatie en gros schijnen te
drijven, in dien zin, dat, naar verluidt, soms de meester met tal van zijn leerlingen
de boeken in zoo groote menigte fabriekmatig voortbrengt, dat met enkele maanden
tusschenruimte telkens een nieuw foliant onder zijn naam verschijnt, maakt de
schuchterheid van onze Nederlandsche juristen tot een bijhouden van de Duitsche
vakliteratuur verschoonbaar. - Wat allerminst wil zeggen, dat ook door onze juristen
in menig opzicht niet zeer veel van de Duitschers zou zijn te leeren.
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De president van het Leeuwardensch gerechtshof, van wiens studie van Duitsche
schrijvers en vooral van den grooten von Savigny wij meermalen mochten genieten
(o.a. in Onze Eeuw 1913) doet dan ook een uitnemenden arbeid door ons bij selectie
te doen kennismaken met de grootmeesters der Duitsche rechtschool. Het is zijne
persoonlijke ontmoeting met den bekenden Marburgschen hoogleeraar Prof. Dr.
Ludwig Ennecerus, welke hem thans beweegt om een overzicht te geven van diens,
uit eigen mond nog toegelicht, hoofdwerk ‘Lehrbuch des bürgerliches Rechts’ en uit
die studie beschouwingen en vergelijkingen te putten over de rechtsvorming en de
rechtspraak daarginds en ten onzent. De slotsom, dat wij op dit gebied belangrijk ten
achter staan, kwam niet onverwacht en schijnt ook mij niet geheel onverdiend. Want
hoezeer men als gewicht in onze schaal zou willen doen wegen, dat ten onzent bij
de rechtsbedeeling vermoedelijk minder wordt gezondigd aan ‘juristerij’, het valt
niet te ontkennen, dat het Duitsche recht, met name het civiele recht, zich veel meer
heeft weten aan te passen aan de behoeften van het moderne verkeer dan het onze,
dat behoudens enkele uitzonderingen, zich, althans wat de geschreven rechtsbron
aangaat, nog geheel bevindt in het tijdvak van de trekschuit. - Aan de hand van Prof.
Ennecerus' werk, waarvan een belangwekkend resumé wordt gegeven, dat hier niet
verder kan worden besproken en waarvan slechts zij verklaard, dat eigen kennisneming
alle aanbeveling verdient, bespreekt Mr. Fockema dan als Varia een drietal punten,
welke afzonderlijke geschriften zijn, doch dit onderlinge verband houden, dat alle
een krachtig pleidooi vormen voor het dringende van eene herziening onzer
Nederlandsche burgerlijke wets- en rechtsbedeeling.
De ‘Codificatie van het burgerlijk recht’, de samenvatting der wettelijke regelen
in één of meer wetboeken, reeds in het jaar 1814 door von Savigny in zijn beroemde
brochure ‘Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Wissenschaft’ als leider
der historische school als een gevaar voor het rechtsleven geschetst, doch niettemin
over
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bijna het geheele Europeesche vasteland voltrokken, is naar het oordeel van den
schrijver een der hoofdoorzaken van ons rechtshervormend onvermogen gebleken.
De stilstand der wetsherziening, hoezeer deze reeds kort na 1838 door onze beste
juristen werd gevraagd, vindt zijn oorzaak in een te groote idealiseering van het
wetboek en het wetboek alleen; in plaats van door te dringen in aard en wezen van
het rechtsinstituut is men ‘den wetgever’ gaan beschouwen als een alwijzen geest,
wiens bedoeling moest worden nagevorscht als de tekst geen voldoende licht bracht.
De ontdekking van de bedoeling van die mystieke persoonlijkheid werd een systeem,
waartoe de parlementaire werkzaamheden, samengevat in de zgn. ‘Materialien’, de
parlementaire stukken, den sleutel zouden geven. En zoo werd vaak een wellicht
weinig beteekenende uiting van een kamerlid bij de behandeling der wet een
rechtsbron, welke de heerschappij van het leidende rechtsbeginsel, de rechtsfiguur
welke de wet deed geboren worden, op den achtergrond drong. Voegt men daarbij,
dat de Code Civil daarnevens steeds als leidraad gold en dat men meende, dat zelfs
bij afwijkende en meer naar oud-Hollandsch recht gestelde artikelen onzer wet, aan
den Code als leidsman voor wetsverklaring moest worden vastgehouden, waar niet
bepaaldelijk in de toelichting was gezegd, dat een verandering stellig was bedoeld,
dan wordt het begrijpelijk, dat de rechtsspraak niet kon zijn de ‘lebendig
fortschreitende Jurisprudenz’, welke von Savigny in het codificatiestelsel zoo ernstig
bedreigd vreesde. In Duitschland, waar het ‘gemeine Recht’ zich vrijer kon
ontwikkelen, was de juridische atmosfeer dan ook heel wat frisscher en ruimer.
Het komt mij voor, dat de diagnose van de kwaal, welke ons nationaal rechtsleven
heeft aangetast, in hoofdzaak door den geleerden schrijver juist is gesteld. Ten onzent
is de wet, ondanks de beweging naar zgn. vrije wetshanteering, de ‘Moderne Praetuur’
zooals Mr. J.P. Fockema Andreae ze betitelde, in onze rechtsspraak nog steeds de
vrijwel onbetwiste heerscheres, de wet naar de bepaalde beteekenis, welke de
wetgevende macht ten tijde der wets-
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geboorte in het licht van haar tijd daaraan toekende. Die wetgever is vastgeklonken
aan zijn eigen tijdvak, zijn woorden ter verklaring van het uitgevaardigde instituut
klinken ons na soms 80 jaren als een stem uit het graf, doch de wet zelve moet naar
buiten en staat vaak weldra in een omgeving, die de wetschepper niet kende noch
vermoedde; een nieuwe omgeving waarbij de wet met haar souvereine macht het
maatschappelijk leven gebiedt zich te verwringen naar haar uitgeleefde gestalte in
plaats van zelve zich te vervormen naar practische behoefte. De geneeswijze ligt
voor de hand. De wetgever zelf volge het maatschappelijk verkeer op den voet. Zoo
lang de wet in haar geheel nog reden van bestaan behoudt, moet hij haar herzien en
aanvullen, hij moet dezelfde lenigheid hebben als de wisselende rechtsbehoefte en
wanneer hij bij deze voortdurende achtervolging ten achter blijft, is de onvermijdelijke
straf, dat hij gezag en invloed moet verliezen en de verhouding tusschen hem en zijn
dienaren, de rechtzoekenden, gespannen wordt.
Inderdaad is dit laatste verschijnsel ten onzent reeds aanwezig. Vooral in de laatste
jaren komen telkens weer mannen van gezag hun ernstig beklag doen over de
traagheid van onze wetgevende machine, die in plaats van bijna geruischloos
regelmatig te produceeren te veel geluid geeft en te weinig aflevert. Ook Mr. Fockema
herhaalt deze klacht en brengt ze in een aardig industrieel beeld. Een eerste eisch,
zoo zegt hij naar aanleiding der vele stof, die jurisprudentie en adviezen van allerlei
kant aan de wetgevende machine toevoeren, is dat men wake tegen overlading, dat
men ook het wetgevend bedrijf inrichte naar de capaciteit der werktuigen. Maar als
er dringende behoefte bestaat, zooals ten onzent, aan de productie van een grootere
hoeveelheid van een noodzakelijk artikel, dan pleegt men in de nijverheid over te
gaan tot een fabriek met grooter productievermogen. Doet men dit niet, dan treden
concurrenten op, die de taak overnemen en spoedig kunnen de oude fabrieken voor
oud ijzer worden verkocht. Die concurrentie is reeds in beweging tegenover den wet-
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gever en den arbeid van den Minister van Justitie in de vrijrechts-beweging, welke
ook in Nederland hare aanhangers gaat vinden, een beweging, waarvan Mr. Fockema
reeds dadelijk het gevaar aangeeft in het feit, dat daarbij de macht niet wordt gesteld
in handen van eene eenheid, welke tot wetschepping is geroepen, doch wordt
overgelaten aan de verschillende rechters, die ieder voor zich den maatstat zoeken
in eigen rechtsbewustzijn.
Ik zou daaraan willen toevoegen, dat die vrije rechtshanteering door den rechter
nog andere gevaren medebrengt. De rechtszekerheid zelve, het bewustzijn van elken
tot wetsbegrijpen in staat zijnden burger, dat hij vooraf de vermoedelijke gevolgen
van zijn doen en laten zal kunnen bepalen, gaat te loor, wanneer hij zich zal te
onderwerpen hebben aan een wisselend rechtsgevoel naarmate van de opvattingen
der rechters, waarin zelfs de Hooge Raad, overigens dan zelf weer vrij naar wisselend
eigen inzicht, geen genoegzame stabiliteit zal kunnen brengen. Een ongeschreven
en wisselend recht boven en naast de wet kan slechts een juristenstand kweeken, die
van de maatschappij vervreemdt, en kan slechts leiden tot een bijzondere kaste van
ingewijden, die den rechtsdienst bedeelt naar voor den leek mysterieuze en niet te
kennen regelen en hen als ‘profanum vulgus’ uit den tempel van Themis weert.
Met den heer Fockema geloof ik dus, dat die concurrentie - al zal ze nog voorloopig
niet leiden tot afbraak van de Staatsfabriek - niet moet worden aangemoedigd en
liever het staatsbedrijf zelf naar verbetering, naar reorganisatie heeft te streven.
De schrijver zoekt, en dit is begrijpelijk, het middel allereerst in eigen milieu. De
rechterlijke macht, wier blik haast dagelijks valt op leemten in het rechtsleven, wier
beste leden achter het proces de aanleiding zien tot het proces, den ondergrond
geworden door fouten in de wetgeving, zoude in de eerste plaats geroepen zijn hare
adviezen te geven. Adviezen welke men niet kan putten uit de geregeld gepubliceerde
jurisprudentie, maar slechts uit het eigen inzicht der rechters in toestanden en ver-
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houdingen, welke buiten het bereik liggen van professor of ministrieelen ambtenaar.
En dit alles zou kunnen worden verwezenlijkt door ‘de vorming van een permanent
college van mannen van de wetenschap en mannen van de practijk, een college, dat
in relatie staat met de rechtscolleges en aan hetwelk van alle zijden mededeelingen
toevloeien’. Ik meen hierin de slotsom te vinden van het eerste Varium, dat uit
practisch oogpunt zeker het belangrijkste mag genoemd worden, temeer waar deze
conclusie een oplossing schijnt te kunnen vinden in de bij de begrooting van 1915
door den Minister van Justitie aangekondigde permanente commissie voor de
Justitie-wetgeving.
Zal hierin inderdaad het lang gezochte middel kunnen worden gevonden om den
steeds groeienden achterstand door onzen wetgever te doen inhalen? Vooral ook
zullen de Ministers van Justitie aldus - op den voet van den Romeinschen praetor,
die geholpen door de bekwaamste juristen zijn werkplan, zijn edictum perpetuum,
bij zijn optreden kon bekend maken als logisch voortgezette lijn van het werk zijner
ambtsvoorgangers - zich als regelmatige wetsherzieners kunnen openbaren?
Ongetwijfeld zal de samenstelling dier commissie van overwegende beteekenis zijn
voor de kans op dit succes en Mr. Fockema ziet blijkbaar slechte voorteekenen voor
het in die commissie aan de rechterlijke macht toe te kennen aandeel of voor de
waardeering in de door haar daaraan uit te brengen adviezen in 's Ministers uiting
bij de begrooting voor 1915, dat wanneer de rechterlijke macht de wetsvoorstellen
zou samenstellen, hij vreesde ‘dat wij zouden krijgen een juristenrecht en niet - wat
wij allen zoeken - een volksrecht, dat veel meer de wetgevende macht bevoegd en
geschikt is te waardeeren dan vast te stellen’. Hoe dit zij, Mr. Fockema erkent, dat
de rechterlijke macht in haar geheel, wil haar vermogen tot observatie van
rechtstoestanden en diepere wettelijke leemten wezenlijke waarde hebben, zal moeten
groeien in belangstelling op dit stuk; eene beschouwing, die hem als van zelf brengt
tot een ‘Varium’ over de rechterlijke macht.
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Het moet bezorgdheid wekken, wanneer een magistraat van zijne verdiensten en
ervaring daarbij tot de ernstige kritiek komt, dat van ouds voor onze rechterlijke
macht ontbreken een zorg voor verkrijging van goed personeel bij eerste benoeming,
een zorg om de benoemden goed voor hun toekomstige hoogere taak te ontwikkelen
en eindelijk een behoorlijke arbeidsverdeeling tusschen het personeel. Niettemin
schijnt voor die bezorgdheid niet zoo groote aanleiding te bestaan, wanneer ondanks
dit alles mag worden geconstateerd, dat ‘mal jugés’ ten onzent zeker niet meer
voorkomen dan elders en dat wanneer bij ons volk een gevoel van vervreemding van
ons recht wordt opgemerkt, de klacht zich vrijwel steeds bepaalt tot achterlijkheid
van de wet, niet betreft een onbekwame toepassing door den rechter.
Onze Oostelijke naburen, die de op zich zelve voortreffelijke methode hebben,
waartoe hun organiseerend talent zich leent, om bij alle opleiding en ontwikkeling
te specialiseeren, hebben op deze wijze op elk gebied der rechtspraak specialiteiten
gevormd, die vaak een technische kennis bezitten, welke onze magistraten missen.
Maar wanneer Mr. Fockema ook die methode voor ons aanbeveelt, wordt m.i. uit
het oog verloren, dat de getallen waarover wij beschikken kunnen, zoo veel geringer
zijn en dat bij onze 23 rechtbanken bezwaarlijk telkens uitstekende specialiteiten op
elk bijzonder gebied der rechtspraak (handelsrecht, internationaal recht, technisch
onderzoek in strafzaken, kinderrecht en zooveel meer) kunnen worden geplaatst. In
de grootere steden moge de uitgebreidheid van het rechtscollege er toe kunnen leiden,
iederen rechter zijn taak te geven, waartoe zijn bijzondere studie van een bepaald
vak hem 't meest aanwijst, in het algemeen moet bij ons de rechter geschikt zijn alle
gebieden der rechtsbedeeling gelijkelijk te kunnen beheerschen.
De rechter-commissaris in strafzaken moet morgen in een ingewikkelde
rechtsquaestie over markenrecht of tiendrecht of in een internationaal
scheepvaartgeschil kunnen uitspraak doen, en voor onzen rechter zal dus een eerste

Onze Eeuw. Jaargang 16

100
eisch moeten blijven, dat hij zich een algemeene rechtsontwikkeling heeft verworven,
welke hem in staat stelt in elk deel van zijn taak, na gezette studie van de zaak, van
het bijzondere, zich te laten leiden door een algemeen juridisch bewustzijn, dat ten
slotte in elk proces de gids moet zijn.
Met dit al moet worden erkend, dat Mr. Fockema terecht er op wijst, dat bij ons
opzettelijke gelegenheid tot vakstudie in engeren zin ontbreekt en dat evenmin van
overheidswege tot deelneming aan zulke studie wordt geprikkeld. Cursussen op
verschillend gebied, leerjaren bij politie, bij het bedrijfs- en handelsleven enz. zouden
zeer zeker ook naast behoud der eischen van algemeene ontwikkeling onze rechterlijke
macht en ons parket nader kunnen brengen tot de behoeften der justitiabelen en
daarmede vertrouwen in en waardeering van rechtspraak kunnen verhoogen. Maar
de schepping van dit alles, gelet op het bijzondere van ons corps rechterlijke
ambtenaren en onze rechterlijke indeeling, is een niet gemakkelijke taak. Mr. Fockema
bepaalt zich tot het aangeven van gebreken en het aanstippen van middelen, een
bepaald systeem wordt door hem niet opgebouwd en lag ook niet binnen het bestek
van een Varium. Zoude ook hier het advies der ons door den Minister voor oogen
gebrachte commissie voor de Justitiewetgeving niet den weg kunnen wijzen?
Zoo kom ik tot die commissie terug en tot de vraag van codificatie en
rechtsvorming, welke de motieven waren van Mr. Fockema's geschrift. Hierover
mogen mij enkele eigen beschouwingen zijn gegund.
In dezen tijd is de quaestie van de onvruchtbaarheid des wetgevers brandender
dan ooit. Jaar in, jaar uit wordt in klimmende mate gewerkt en voorbereid; de vrucht
van noesten vlijt van staatscommissies en ambtenaren ligt opgehoopt in de archieven
der Kamer en der Departementen, de Tweede Kamer vergadert dag aan dag en haar
lidmaatschap is niet meer een nevenambt, maar een functie, welke den geheelen
mensch vraagt. En toch de klachten

Onze Eeuw. Jaargang 16

101
worden luider, zoo zelfs dat het parlementaire stelsel in zijn grondslagen wordt
gecritiseerd. Waar ligt hier de fout? Niet in onvruchtbaarheid in dien zin, dat geen
wetgevend werk wordt voortgebracht. Integendeel, het Staatsblad, vroeger één
bescheiden deel, kan nauwelijks in drie deelen worden gebonden en beslaat ieder
jaar meer ruimte. Wetten en besluiten op zgn. sociaal gebied vloeien in wassende
menigte uit de wetgevende machine; wat onverwerkt blijft liggen is de materie, welke
vroeger bijna uitsluitend tot de zorg des wetgevers behoorde, het recht in engeren
zin, de justitieele wetgeving. Toch moest juist deze de oudste en beste rechten hebben,
omdat zij het essentieele vormt van de onmisbare gedragsregelen voor het
maatschappelijk verkeer tusschen de burgers onderling en hunne verhouding tot het
Staatsgezag. Aan dit verschijnsel kan niet enkel ten grondslag liggen de beweerde
praatgierigheid onzer volksvertegenwoordigers, de neiging om te veel van den
nationalen tijd te besteden aan de vermeende krenking der belangen van enkelen of
aan een pleiten voor lotsverbetering van enkele groepen van ambtenaren. Zelfs niet
het telkens weer met weken uitdijen van de begrootingsdebatten, die welhaast een
derde van den beschikbaren vergadertijd innemen.
Zeker, het zoeken naar eene oplossing van dit euvel is de moeite overwaard, en
een parlementaire commissie van onderzoek tot winnen van nationalen tijd, welke
alleen op initiatief der Kamer zelve kan geboren worden, zoude een der schoonste
uitvindingen zijn van deze eeuw. Aan stof en middelen zoude het haar waarlijk niet
ontbreken en voor practische herziening van het reglement der Kamer liggen de
buitenlandsche voorbeelden voor het grijpen. Het Engelsche stelsel, dat te voren den
debattijd voor elk ontwerp onherroepelijk bepaalt, het Duitsche, dat de voorbereiding
completeert in commissiën of in Seniorenausschuss, de keuze uit nog vele andere
stelsels is voor het grijpen, al zal ten onzent zeker moeten wegen, dat ons parlement
van 100 leden juist te groot is voor intieme behandeling in het plenum en te klein
voor gemakkelijke
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arbeidsverdeeling. Voor eene zelfherziening der Kamer, welke nu juist hare nieuwe
wijze van vorming gaat bespreken ter gelegenheid der Grondwetswijziging, zou het
nu een prachtig moment zijn.
Maar daarmede kan het verschil van behandeling van Justitiewetgeving en van
sociale voorziening niet worden verholpen. Hier werken bijzondere krachten van
selectie. Men wijst er op, dat de samenstelling onzer Tweede Kamer, waar niet meer
zooals vroeger de juristen de overhand hebben, de belangstelling voor justitiewetten
heeft doen verdwijnen en dat de meeste leden zich weinig aangetrokken gevoelen
tot onderwerpen, welke door hen zelven ten deele niet zijn te apprecieeren en voor
het publiek geen dadelijk en gemakkelijk tastbaar voordeel brengen. Ongetwijfeld
zal dit tot de stiefmoederlijke bedeeling van die onderwerpen mede aanleiding geven.
Maar daartegenover staat toch, dat de juristen in de Tweede Kamer nog een aanzienlijk
getal vormen en dat van een bijzonder verzet juist van de niet-juridische leden om
de justitiewetgeving naar achter te schuiven tot heden, althans naar buiten, niet is
gebleken. Ook aan ijver ontbreekt het den juristen-kamerleden zeker niet, evenmin
als hunnen collega's. Integendeel; men moet zich verbazen over den buitengewoon
omvangrijken arbeid, dien elk kamerlid tegenwoordig op zich neemt. Haast geen
hunner, die niet in verschillende staatscommissiën zit, nog afgezien van ieders aandeel
in de regeertaak door distributie van regeeringsgroenten of varkens, door beheer van
vluchtkampen of medewerking in comités.
Vanwaar dan de onlust van de gezamenlijke factoren van wetgeving om het recht
op behoorlijk peil te brengen? Mr. Fockema zocht de fout in onze codificatie, in de
schroom om een massaal geheel van wetgeving aan te vatten; ook dit zal zeker niet
zonder invloed zijn geweest. Maar niettemin wijst de historie van de laatste halve
eeuw herhaaldelijk aan, nog afgezien van de voortreffelijke nieuwe codificatie van
ons strafrecht, dat partiéele herzieningen van onze codices telkens met succes werden
vol-
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bracht. En bovendien valt dit merkwaardige op te merken, dat juist de lust om onze
wetboeken te herzien voortdurend in ruime mate aanwezig was, maar dat bijna steeds
de wetgevende wagen onder weg op dood spoor liep. Onze tijd mag wel de periode
der staatscommissiën worden genoemd. Haast geen enkel onzer groote stukken van
wetgeving, of er werd aan eene staatscommissie opgedragen eene herziening voor
te bereiden. Al die commissies volbrachten hun taak met vlijt en groote bekwaamheid,
oogstten telkens den dank der Regeering, maar slechts zeer weinige mochten meer
genieten dan een succes d'estime. - Waarmede wij dan, naar mijne bescheiden
meening, komen tot de kern der zaak, tot het eigenlijke struikelblok, dat de
noodzakelijke rechtsvorming in den weg staat en dat ik zou willen aanduiden als een
nationale karaktereigenschap. Wij zijn, en vooral onze juristen zijn, te kritisch
aangelegd. Bij ons wordt de gulden regel, dat het betere de vijand is van het goede,
te veel uit het oog verloren en de angst om niet het volmaakte te zullen bereiken belet
om dat te aanvaarden, wat reeds een belangrijke winst zoude zijn.
Hoe pleegt het te gaan? Eene staatscommissie, vaak uit de bekwaamste juristen
op eenig bijzonder rechtsgebied saamgesteld, zet op initiatief van den Minister zich
aan het groote werk om een wetboek of een wetboekdeel te herzien. Zij werkt met
voorbeeldigen ijver en levert na twee of drie jaren een stuk ‘aus einem Guss’, een
werk dat juist daarom waardeering verdient, omdat één vaste logische draad het
geheel samenbindt. Het rapport wordt gepubliceerd en de kritiek in vakbladen door
magistratuur, balie en professoren wordt vaardig; voor ieder onderdeel worden nieuwe
mogelijkheden van methode gesuggereerd, waarbij het ‘variis modis bene fit’ maar
al te vaak wordt vergeten, en belegd met al deze kritische beschouwingen belandt
het werk in de Departementale bureau's. Nemen wij aan, dat de Minister genoegzaam
van anderen dringenden arbeid vrij is om de zaak aan te vatten en het ontwerp in 't
algemeen met zijne politieke en juridische inzichten strookt. Hij geeft dan zijne
aanwijzingen en de juridische
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ambtenaren vangen hunnerzijds den arbeid van kritiek en verbetering aan, waarmede
vaak langen tijd moet zijn gemoeid en inmiddels een nieuwe Minister, misschien
met voorkeur voor anderen zijns inziens meer dringenden arbeid, wellicht ook met
ander inzicht, is opgetreden. Een nieuwe omwerking wordt dan onvermijdelijk.
Maar wanneer alles binnen één ministrieel leven valt, is vermoedelijk binnen
betrekkelijk korten tijd het ontwerp der staatscommissie omgezet in een wetsontwerp,
dat na nieuwe kritiek van den Raad van State na zekeren tijd aan de Kamer wordt
aangeboden. Hernieuwde kritiek in de vakbladen en de groote pers op het nieuwe
ontwerp, totdat de Kamer eene commissie van rapporteurs of van voorbereiding
benoemt, waarmede de kritiek in een nieuwe zeer langdurige, maar in de meest
krachtige fase belandt. Welhaast elk juridisch kamerlid, gedreven door den hem eigen
bekwamen kritischen zin en zijn gevoel van plicht tot zelfstandig onderzoek, speurt
verbeteringen in methode, systeem, taal, verband, constructie enz. De zaak raakt in
de periode van het stil overleg, waarbij de wijsheid van velen de dood wordt van de
ongeboren vrucht van wetgevend vermogen. De volgende Minister gevoelt meer
voor eigen frisschen arbeid dan voor het aanvatten van een ontwerp, dat overbelast
met kritiek de bekoring van ongereptheid en goeden naam heeft verloren, en de mot
begint langzaam zijn werk; tot dat een tiental jaren later, als het ontwerp is
‘verouderd’, een studeerend lezer nog eens het oorspronkelijk ontwerp ter hand neemt
en tot de slotsom komt, dat de natie heel wat vruchten zou hebben geplukt als dit
destijds ware aangenomen in plaats van het nog steeds geldende wetboek uit het grijs
verleden. Waarbij men dan tevens moet constateeren, dat, nu de herziening is mislukt,
bij ieder de lust ontbreekt om in de volgende twintig jaar wederom, al dan niet per
staatscommissie, de herziening van dit wetboek ter hand te nemen. Resultaat derhalve,
dat men tot schade der rechtsvorming zich maar blijft neerleggen bij het product der
voorvaderen.
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Zeker, zoo gaat het niet altijd, doch wel zeer dikwijls; en opmerkelijk is het, dat de
staatscommissie-bacil ons zoo in het bloed zit, dat niettemin telkens weer een nieuwe
commissie optreedt, die met even grooten ijver studeert en voortbrengt en weer
gelijkelijk den dank oogst van de Regeering.
Zal nu het nieuwe plan van den Minister Ort een lichtstraal brengen in dezen
somberen doolhof onzer rechtshervorming? Er zijn inderdaad teekenen, die goeden
moed geven.
De Minister kondigt aan een commissie van blijvenden aard te zullen bevorderen,
saamgesteld uit juristen van parlementairen, van rechtsprekenden, van doceerenden
en van departementalen huize. Eene commissie met bevoegdheid tot initiatief en tot
enquête, met adviseerende en scheppende functiën belast. Wie zal ze omvatten? Het
antwoord is nog niet bekend geworden. Maar indien hier kon worden bewerkt, dat
de critici werden samengebracht in één scheppend lichaam, zou het metterdaad
mogelijk kunnen worden, dat de verschillende fasen van kritiek werden
geconcentreerd in een enkel mondeling overleg. De woordvoerende juristen uit de
Kamer, de wetsbewerkende ambtenaren van het Departement, de meest
gezaghebbende critici uit de professoren, de magistratuur en de balie, zij allen bijeen
in één groot lichaam, ziedaar de kritiek genoodzaakt tot directe voortbrenging; ziedaar
ook vooral de mogelijkheid, dat mede-scheppers van het ontwerp, telkens in een
volgend stadium van zijne volgroeiing tot wet, dit kunnen verdedigen met volledige
kennis van beginsel en gedachte en dit met vaderliefde kunnen bewaken. En bij dit
alles het groote nut, dat volgens het goede beginsel der symbiose onze nationale
geneigdheid tot staatscommissioneering in den meest practischen vorm zou zijn
benut.
De oorlog heeft als bij zoovele andere zaken de geboorte dezer commissie voor
de Justitie-wetgeving uitgesteld tot lateren datum; misschien dat deze, nu ons nationaal
leven ondanks den storm rondom ons zich weer in rustige banen beweegt, niet ver
meer is verwijderd. Maar belang-
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stelling verdient zij zeker, al ware het slechts als proeve van padvinding op een
terrein, waar de bestaande methode ondeugdelijk is gebleken.
Mr. Fockema zag in hare schepping vooral de mogelijkheid om de rechterlijke
macht te doen deelen in de taak der rechtsvorming; in hoever dit het geval zal zijn,
moet worden afgewacht, al is dit reeds gebleken, dat de commissie bevoegd zal zijn
de rechterlijke macht te raadplegen bij haar plannen. Dat de Varia, voor zoover mij
bekend, de eerste in onze literatuur waren, die de aandacht van het publiek op de
beteekenis van de komende commissie vestigden, is een der groote verdiensten van
Mr. Fockema's geschrift. Wij zouden op de belangstelling in den lande voor de weldra
aan te vangen poging mede een krachtig beroep willen doen. En met Mr. Fockema
gelooven wij, dat de kernspreuk der Vrij-liberale partij, dat vooral heil is te zoeken
in de zelfwerkzaamheid der burgers, ook op juridisch terrein valt toe te passen, en
verwachten wij, dat de Regeering bij de vorming van dit nieuwe lichaam als
samenwerking van vrije krachten tot vastleggen van de rechtsovertuiging, welke in
ons volk leeft, bij de besten onder onze juristen niet vergeefs zal aankloppen.

Onze Eeuw. Jaargang 16

107

Van den hak op den tak
Door TIΣ.
Is het niet wonderlijk? Ieder onzer gevoelt en weet dat er heel diep onderin zijn
binnenst wezen een ‘ik’ is waarvan ook zijn allermeest vertrouwde niets afweet en
waarvan ook hijzelf slechts het bestaan kent, terwijl toch dat innerlijkst ‘ik’ heel het
uitwendig optreden beheerscht en bestuurt. Toch spreken wij met elkaar als legden
wij onze vertrouwelijkste gedachten bloot en zijn er ons niet van bewust dat wij
achterhouden dat ongeziene en onzienbare hetwelk die gedachten bepaalt. Zoo is
ook onze meest volkomen oprechtheid slechts een tot mislukking gedoemde poging:
wij kunnen niet meer geven dan wij zelf bezitten en kunnen niet putten uit het bezit
waarvan de toegang voor ons zelven is gesloten. Tot ons zelven en tot elkander
spreken wij als tooneelspelers, wien een rol wordt gesouffleerd zonder dat zij weten
welke verwikkeling uit die woorden zal worden geboren en welke intenties de
schrijver van den tekst wel hebben mag met de woorden, die hij hun in den mond
legt. De auteur huist in elk onzer en spreekt door den acteur. Is het wonder dat we
elkaar zoo vaak verkeerd begrijpen, ja, dat we telkens ons zelven verkeerd verstaan?
***
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‘Remueurs d'idees’: een kostelijk teekenend woord voor een vulgair bedrijf. De
lieden, die deze goedkoope kunst beoefenen, voegen niet een enkel eigen denkbeeld
aan het gedachtenbezit van het menschdom toe, maar graaien met hun vingers in den
hoop van oud en nieuw, brengen soms wat versletens naar boven, dat zij als
merkwaardige vondst tentoonstellen. Slechts de onnoozele kan daarvan dupe zijn.
En niemand dan dit slachtoffer van den geestelijken voddenraper en de man zelf kan
gelooven dat dit bedrijf tot eenig nut is; 't is niets dan ijdel spel. Onder de zoogenaamd
‘bezonken’ ideëen zijn er, die men maar stil in haar staat van bezonkenheid moet
laten; onder de nieuwere zijn er 'n stuk-of-wat, die men ook maar het best laat liggen
totdat ze door haar eigen.... leegheid op den bodem zakken; het verhevene der oude
en het goede der nieuwe denkbeelden wint er waarlijk ook niet bij, wanneer daarin
met ongewasschen handen wordt geroerd. Dus: à quoi bon?
De ‘remueurs’ zullen hun bedrijf, dat hun liefhebberij is, niet staken. Maar
verstandige menschen moesten niet om hen heen gaan staan gapen, alsof zij
gouddelvers waren.
***
Hoe begrijpelijk is de opvatting van den hooghartige, die zich uit de wereld terugtrekt,
al het banale, leelijke en slechte als een stroom van vuil langs zijn gesloten huisdeur
laat voorbijdrijven en daarbinnen blijft, gelukkig in het verkeer met sympathieke
menschen en goede boeken. Dat te doen is benijdbaar bijna, voor wie er vrede mee
kan hebben. Maar gij moogt er geen vrede mee hebben en als ge dat weet, kunt ge
't ook niet.
Wij moeten ‘hinaus, ins feindliche Leben’. En daarbij moeten wij het slechte
ondergaan en haten, met de slechten omgaan en hen liethebben. Wij mogen niet de
aanraking mijden met het banale en moeten er dan maar voor zorgen dat het ons niet
overweldige. Het leelijke kunnen we niet weren uit ons leven; slechts kunnen wij
het ideaal van al wat goed is en liefelijk en wel luidt zoo ijverig ons voor oogen
houden dat we tegenover het leelijke met onver-
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zwakten afkeer blijven staan als voor een pijnlijk raadsel.
Ja, ons leven is dan minder rustig dan dat van den hooghartigen eenzelvige. Maar
Marnix' leus moge ons troosten. En, strijdende, zijn wij gelukkiger dan hij. Want het
geluk is niet in de rust buiten den strijd, maar in de overwinning te midden van het
strijdgewoel. Zoo hebben het de besten onzer altijd begrepen, ook al benijdden zij
in een zwak oogenblik de kalme levens-sfeer van den kluizenaar.
***
Toen na den eersten dag de eerste avond viel, moet de eerste mensch met huiverend
ontzag opgezien hebben naar de tallooze lichten, die daar aan den hemelkoepel
ontstoken werden: het eerste vermoeden van werelden buiten deze rees in het duister
brein. Wanneer het laatste uur voor den laatsten mensch slaan zal, zou dan niet zijn
oog voor 't laatst zich heffen naar omhoog, waar de sterren fonkelen? Heel veel meer
dan zijn alleroudste voorvader zal hij niet afweten van die ongemeten ruimten, van
die wentelende zonnen; alle geslachten tusschen die beiden hebben opgezien naar
het uitspansel, zich gepijnigd met de vraag die aan ieder zich opdrong en waarop
geen het antwoord ontving. Maar aan niemand kan het vertroostende van dit diepe
mysterie daarboven ontgaan zijn. Wij, kleine menschen op onze kleine aarde, wentelen
mee, al kibbelend over onze kleine belangetjes, in dit heelal, waarvan wij de grenzen
niet bepalen kunnen. Hoeveel grootere en hoogere gedachten moeten er zijn dan de
onze! Maar wanneer wij door den aanblik van het weinige dat we zien, hiervan althans
eenig vermoeden krijgen, hoe zou het dan anders kunnen of dit grootere zal ons eens
geopenbaard worden? Het raadsel mag niet gesteld worden aan wie niet het antwoord
eens zal worden gegeven. Wij zullen zien wat ons nu nog verhuld blijft.
***
Telkens weer voel ik wel heel sterk het boven elke bedenking verheven absolute van
den absoluten eisch: ‘gij
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zult!’. Maar telkens weer duiken toch onweerstaanbaar de bedenkingen daartegen
in mij op: ‘gij zult’, ja, voor zoover gij kunt, en gij kunt slechts gebrekkig; dit absolute
is het onbereikbare doel, dat onbereikbaar zijn moet als het volstrekte ideaal, waarheen
ge wel u richten kunt en richten moet, maar dat ge toch getroost uit de verte moet
blijven aanschouwen, wetend dat het altijd ver blijft. Deze overweging beduidt dan
niet: transigeeren; zij beteekent: doen wat ge kunt, doch tevens: niet tot vertwijfeling
komen wegens de immers onvermijdelijke mislukking....
Dit alles klinkt logisch, vooral ook praktisch en nuchter. Jammer maar, dat het
absolute mij toch niet loslaat. Ik weet heel wel dat dit practische mij den weg naar
de hel wijst, dat men met nuchterheid niet zijn leven wint, dat het absolute ook
wezenlijk absoluut is en zijn moet of niet zijn kan. Is die volstrekte eisch boven elke
bedenking verheven, dan is ook elke bedenking daartegen ongepast. - Dit alles weet
ik heel wel en tracht er naar te leven. Maar de andere stem klinkt altijd weer door;
ik hoor haar al wil ik niet naar haar luisteren en ik weet dat ik naar de eerste luisteren
moet, al hoor ik haar niet.
***
Ik wil dat mijn kind leeft en streeft, zooals ik doe en deed; ik zelf heb langs dwalingen
mijn weg gevonden en ik wijs dien mijn kind; het behoeft dan immers niet in mijn
dwalingen te vervallen! Maar mijn kind volgt eigen zin. Een voor ons beiden pijnlijk
conflict. Wat baat mijn gezag als ‘opvoeder’? Goede raad, nuttige wenken, tot
navolging wekkend voorbeeld.... dat alles geef ik. Ook: veel liefde. En toch! Verzet
van het kind tegen mijn raad en wenk; verzet van mij tegen zijn verzet. Het conflict
wordt scherper. Moet ik dan dulden dat het kind ‘auf seiner Façon selig werden’ wil,
wanneer ik weet dat die ‘Façon’ niet de ware is? - Toch weet ik, te zullen moeten
buigen. Ik kan niet meer doen, dan het kind toerusten met wat het in 't leven zal
noodig hebben, en dan het beste hopen. Ik mag ook niet meer doen dan dat. Het
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kind is wel mijn kind, maar is allereerst zichzelf, eigen ik met eigen inzicht, eigen
verantwoordelijkheid, eigen leven. Het is hard voor mij als 't kind zijn weg gaat, die
de mijne niet is. Maar volgt het dien eigen weg eerlijk, te goeder trouw, in het eerlijk
geloof langs dien weg te moeten gaan om naar zijn leer zijn leven zoo goed mogelijk
te leven, dan mag ik zelfs over de afwijking van dien weg niet klagen, maar moet
juichen over de frissche, persoonlijke kracht, die hem voortstuwt langs nieuwe banen.
- Dit alles erken ik. Toch blijft hierin een diepe tragedie voor ouders, die vergeten
hoe ook zij zelven hun eigen weg langs eigen dwalingen hebben gevonden.
***
Wanneer men in practischen zin wil spreken over afgetrokken begrippen, moet men
zich wel afvragen wat de inhoud van dat begrip is. Spreekt men over volksregeering,
volksinvloed, volkssouvereiniteit, men behoort na te gaan wat ‘het volk’ is, wie ‘het
volk’ zijn. In elken staat is de uitkomst een andere en voor elken staat wisselt die
uitkomst naar den tijd, waarover uw onderzoek loopt. In het volk zijn percentages
lieden van zeer verschillend gehalte; is het verhoudingscijfer der lieden van beter
allooi gunstig, gij kunt aan ‘het volk’ meer toevertrouwen dan wanneer de meerderheid
bestaat uit mannen, die nauwlijks eenig begrip hebben van de vraagstukken, waarover
ook van hen eene beslissing wordt gevraagd. Houdt gij hiermee rekening, dan zult
ge afstand moeten doen van de dierbare doctrinaire uitspraken omtrent de rechten
van het volk, met welke uitspraken het zoo gemakkelijk redeneeren en regeeren is.
Maar in uw regeeren en redeneeren zal waarheid zijn. Die winst is grooter dan het
verlies.
***
Wij leeren onze kinderen niet zichzelven te zoeken, maar elkaar en anderen; wij
weten: zoo alleen zullen zij gelukkig zijn. Kinders, die het eigen-ik voorop zetten,
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worden naijverig, ontevreden, ongelukkig. Leert ons kind alles voor een ander over
te hebben, het zal edelmoedig, blijmoedig, mild, gelukkig wezen.
Maar waarom is dan voor ons zelven die waarheid zoo moeilijk in praktijk te
brengen? Wij leeren het onzen kinders, niet ons. Menig ouder, te wijs om zijn kind
te bederven, bederft voortdurend zichzelf. De prediking is gemakkelijker dan de
praktijk. Maar wee ons als de tegenspraak tusschen onze leer en wandel een
beschamende vraag in de kinderoogen wekt! Dan voeden niet wij hen op, maar zij
ons; dan dwingen zij ons onze goede lessen zelf ook na te leven, althans berouw over
de tekortkoming te gevoelen, wat voor ouderen soms al heel wat beduidt.
***
Merkwaardig, hoe weinig zedelijk-verwonden en -gesneuvelden er in dezen oorlog
zijn! Moest niet veler pacifisten wreede ontgoocheling hen tot wanhopig scepticisme
leiden? Waanden zij zich niet reeds een heel eind op weg? En nu toch een oorlog!
Deze oorlog! Hoe kon dat?
Maar hun idealisme blijft rotsvast. En zij gaan voort hun ideaal te prediken. E
p u r . Begrijpelijk is dit niet voor ieder. Toch moet erkend: dit rotsvast geloof is een
groote kracht en wekt geloof ook bij ongeloovigen. Want zal het doel bereikbaar
zijn, ooit bereikt worden, dan kan dat alleen door zulk een kracht, die trots alles
daarheen blijft stuwen; met minder komt men er niet. Maar nu heeft het meest brutale
feit den schoonen droom beproefd, zoo zwaar 't kon. Geen nood! De apostelen blijven
trouw. Misschien is dit van heel dezen verrassenden oorlog het meest verrassende.
En het meest bemoedigend. Want als 't anders was, wie zou ons van het scepticisme
verlossen? Nu mogen wij gelooven, omdat zij hun geloof door de branding hebben
gedragen. Ook wie hun star optimisme niet kàn deelen, ziet hier toch een ster lichten
en verkwikt zijn oogen aan het zachte licht van die ster in den
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stikdonkeren nacht. Dit is weinig, zegt ge? Het is iets. Wat kondt ge nu meer
wenschen?
***
Wie onzer heeft in zijn jeugd niet de illusie gehad een ‘groot’ man te worden? ‘Lifes
of great men all remind us....’ Wij lazen van hun levens, hoe ze door hard werken,
door noesten vlijt, door woekeren met hun gaven de hooge plaats hadden gewonnen.
‘We can make our lifes sublime.’ Ook wij zouden hard werken, vlijtig zijn, met de
gaven woekeren. En wij deden dat, naar de mate, waarin wij 't konden. Maar we
konden niet genoeg, of de gaven waren te gering of er was wat anders, maar subliem
werd ons leven niet. De ontgoocheling kwam. We waren en bleven de ‘gemiddelden’.
Wat niet heel erg is. Want we gingen inzien dat het ook wel zijn bezwaren moet
hebben, een groot man te zijn....
Toch: mij schijnt het gemakkelijker een groot man (niet: te worden, maar:) te
wezen, dan als ‘gemiddelde’ voortdurend te doen het uiterste van wat men kan zonder
‘groot’ te worden. Grooten kunnen misschien met minder volstaan; om dat te weten
zou men 't hen moeten vragen. Het uiterste te doen is aller gemiddelden plicht; bij
verzaking zakken zij onder het peil. Het uiterste. Niet toegeven aan de gemakzuchtige
overweging dat wij, niet groot zijnde, klein mogen wezen. Neen, zoo blijven werken
en zwoegen en ploeteren, als konden wij waarlijk nog groot worden. Wat wij niet
kunnen en wel weten niet te kunnen. Maar weten ook, daarmee toch wel een zekere
grootheid te halen: die van den eerlijken werker, wiens eerzucht het is met zijn
bescheiden talent het meest mogelijke te bereiken. Geen kleine eerzucht. En geen
geringe grootheid.
***
Het internationalisme is nu veel zwakker gebleken dan menigeen meende. Op
wereld-congressen en ‘tusschenstaatsche’ conferenties scheen het zoo hecht en sterk,
niet op de feestmaaltijden en in de tafel-toasten alleen, ook op
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de werk-vergaderingen, waar men wezenlijk dichter tot elkaar naderde. Nu zijn de
ernstig-strevende sprekers en de geestdriftige ‘speech’-ers uiteengescheurd, vechten
tegen elkaar aan weerszijden van het front met handgranaten, gasbommen en
bajonetten. Er vloeit geen champagne meer, alleen nog maar bloed...
Hoe hebben zoovelen zoo deerlijk zich misrekend? Zij waren toch ernstige mannen
en vrouwen, onder wie er zeker idealisten rondliepen, toch ook vele nuchteren,
helderzienden. Het internationalisme scheen sterker dan het is, omdat het
individualisme (collectief: het nationalisme) sterker is dan het scheen. Wij zijn allen
broeders, belijden dat, gelooven, weten en gevoelen dat. Maar allereerst zijn wij
onszelven, met stevige banden van alle kanten gebonden aan wat ons eigenst is. Wij
wanen ons vrij, ons ontgroeid aan dit strikt persoonlijke, maar het houdt ons vast.
Komt de beproeving, dan blijkt hoe wij nog altijd, trots onze theoriëen, omwikkeld
zijn door de wortelen van het ‘ik’. Wij zijn elk als een ‘ik’ geschapen; het individueel
gevoelen is natuurlijk. En sterker dan de leer bleek ook hier de natuur. Daarom make
men zich van straks herlevend internationalisme niet te veel illusies. De schijn zal
weer oprijzen. De champagne weer vloeien. Maar als het bloed der vijanden niet
meer vloeit, zal het eigen bloed blijven spreken.
***
Wanneer een planeetbewoner wat op onze aarde gaande is zien kon... of zien kan
(want: wie weet? en: waarom niet?), dan zou (zal) hij den indruk krijgen van den
wandelaar, die langs een mierenhoop komt, waarin zoo juist een ander voorbijganger
met stok of spade heeft gewoeld. ‘Kijk me dat spektakel eens aan’, zal hij glimlachend
zeggen; ‘dat loopt door en over elkaar heen, slaat elkaar dood en den boel kapot, dat
het een aard heeft; och! och! wat stumperig kabaal; een revolutie in den mierenhoop!’
De planeetbewoner heeft gelijk; het is klein en zielig, gemeten aan begrippen van
eeuwigheid en heelal. Maar
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zijn standpunt is het onze niet, kan het onze niet zijn. Wij zijn kleine menschen op
onze kleine aarde en dit - uit de planeet gezien - klein gedoe is voor ons van een
ontstellend-groote tragiek, zooals het gewoel van stok of spa dat voor de mieren in
hun hoop is. Elk ding heeft zijn eigen maat. Ook al zal deze afzichtelijke Europeesche
broedermoord in de geschiedenis onzer menschheid op afstand van tijd gezien, als
historisch feit, slechts een betreurenswaardig incident zijn, - voor dit ons geslacht en nog voor hoevele daarna? - blijft het een ware gruwel. Voor ons, nu, blijft dit
akelig-groot.
***
‘Enfant, j'étais sceptique’, vertelt ons een Fransch dichter; hij sneed zijn poppen open
om te zien wat er in zat. Zaagsel en zemelen! ‘Plus tard, j'ai vécu, j' ai souffert, j' ai
cru!’ De gelukkige. Anderen beginnen met idealen, spelen ‘echt’ met de poppen,
erkennen eerst later dat er niets in zit dan zemelen en zaagsel, gelooven in geen
enkele pop meer, verliezen hun idealen, worden sceptisch. En sterven vaak als sceptici.
Niet allen. De zemel- en zaagsel-ervaring is een kritiek oogenblik. De ontgoocheling
komt noodwendig. Maar velen komen haar te boven, geraken door de scepsis toch
weer tot de wonderlijke verzekerdheid dat het laatste woord niet is aan de nuchtere
werkelijkheid, welke het ontleedmes ons openbaart. Of, zoo dat al geen verzekerdheid
is, dan is het toch een willen-gelooven ‘quia absurdum’, een niet-willentwijfelen.
Die stemming wordt gewekt door het leven en het lijden, dat immers niet te dragen
is voor wie niets dan scepsis heeft in zijn hart. Maar zijn er dezulken? Zijn ze niet
onbestaanbaar? Kan iemand ten volle scepticus zijn en verder niets? Ik geloof dat,
wie dit van zichzelven denkt, zichzelf bedriegt. Er moet toch eenige hoop zijn in zijn
ziel, eenige twijfel aan zijn eigen zekerheid! Want zaagsel en zemelen zijn troostelooze
dingen, waarvan de mensch niet kan leven.
Wijze kinderen stoppen de pop weer op, naaien het
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gat weer dicht, bedekken de naden met popje's mooiste jurk en spelen dan weer heel
echt. Laat ons even wijs zijn als de kinderen!
***
De luidruchtigheid, waarmee halfwas-wereldhervormers hun half- of heel-ongare
denkbeelden uitkraaien, maakt slechts indruk op de dommen onder de menigte, die
dadelijk onder den invloed zijn van het met veel gezag en op hoogen toon uitgesproken
woord. Wanneer in die denkbeelden wordt ingevlochten de sociale teerhartigheid,
waarmee de wenschelijkheid ook van het onbereikbare wordt bepleit, dan slaat het
betoog eerst recht in en trilt door in het al te ontvankelijk gemoed der velen, die, aan
alle kritiek gespeend, uw bezwaren tegen de fantastische toekomst-plannen aan
hebzuchtigheids-motieven of aangeboren conservatisme toeschrijven. Wij, die ook
wel voelen voor de lijdenden, die ook niet meenen dat alles op onze aarde en in onze
samenleving even mooi is, maar die de menschen voor de teleurstellingen van
nuttelooze en gevaarlijke proefnemingen willen behoeden, kunnen ons het ons ten
deel vallend verwijt rustig laten aanleunen. Maar wij behoeven onzen arbeid van
noodige kritiek en van voorkóming der teleurstellende proeven niet zelven te
verzwaren. Wat wij doen zouden door aan de domsten onder de menigte - en de
hemel weet dat er dommen onder de menigte zijn! - invloed op 's lands bestel te
geven. Dien invloed geven wij dan hun niet, maar de sprekers, die hen onder de
bekoring van hun fantaisieën brengen. Die sprekers hebben zonder dat reeds invloed
genoeg, want zij sleepen ook van de niet-domsten er eenigen mede. Dus: à quoi bon?
***
Millioenen wezens zijn, ergens in het heelal, op een bol geplant, reeds sedert eeuwen,
in ononderbroken opvolging van geslachten. Die bol noemen zij ‘aarde’ en zichzelven
‘menschen’. Van het begin af tot nu toe zagen zij geen kans die gedwongen
samenwoning voor elkaar zoo in
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te richten, dat zij zelven er vrede mee konden hebben. Is dit niet stumperig? Zullen
ze 't ooit nog leeren? 't Is haast niet te denken, na zooveel proeven, zoo eindeloos
getob. De bol zal wel geduldig blijven wentelen, eeuw in, eeuw uit, om zichzelf en
om de zon en met de zon door het ongemeten heelal als een stofje in den aether,
waarop een troep malcontenten aan 't harrewarren blijft. Is dit niet beschamend voor
ons gevoel van eigenwaarde? Wij hebben toch eigenlijk te veel praats. We moeten
nu eenmaal met ons allen op deze wentelende bol het met elkaar stellen; behoorde
die wetenschap ons niet tot een ‘modus vivendi’ te hebben gebracht? Zouden bewoners
van andere bollen ook zulke stumperds zijn? Indien wij ze ooit ontmoeten (wie weet?)
en hooren van hen, hoe genoegelijk zij onder elkaar samenleven, welke
verontschuldigingen zullen wij aanvoeren voor onze eeuwenoude krakeelen? Laat
ons voor onze eigen eerzucht hopen dat wij nooit tot interplanetaire
gedachten-uitwisseling geraken. 't Beste voor ons is maar, obscuur te blijven, tot het
einde der dagen. In de finale afkoeling zal dan ons gestumper onder de eeuwige
sneeuw en ijs begraven blijven.
***
Wanneer het maar niet als een paradox klonk, dat men alles moet willen geven, om
alles te ontvangen; zichzelf moet willen verliezen om zichzelf te winnen; dan zouden
de menschen misschien het wel gelooven en daarnaar handelen. Maar het klinkt nu
eenmaal als een paradox en daarom vinden de eigenwijze menschen het ongerijmd,
gelooven er niets van, volgen de oppervlakkige en immers zoo aannemelijke
redeneering dat iedereen voor zijn geluk moet vechten, dat de weg naar geluk leidt
door zelfzucht, omdat die rechtstreeks het eigen voordeel zoekt. Zoo denken zij en
dwalen. Toch konden zij gerust in de paradox gelooven: is er niet een wolk van
onwraakbare getuigenissen voor haar waarheid? En wij zelven, ondervinden wij het
zelven niet na een daad van verloochening, dat we dan eerst rust en vrede hebben?
Maar
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wij zijn en blijven jammerlijk-kortzichtige, domme, onnoozele, eigenwijze egoïsten,
altijd zoekend aan den verkeerden kant en dus nooit het vindend, nooit geloovend
dat we dwalen. Wanneer het maar niet als een paradox klonk! Maar zouden de
menschen die waarheid in een anderen vorm wel aannemen? Een andere vorm is
ondenkbaar; deze waarheid is paradoxaal. En wie niet den moed heeft dat in te zien,
moet dan ook maar in den blinde blijven zoeken. Het zou anders ook al te gemakkelijk
zijn. En als het gemakkelijk was, was het geen levenswaarheid.
***
‘Principes’ zijn in handen van vele menschen de wonderlijkste dingen ter wereld; ze
zijn zoo soepel als was en tegelijk zoo onbuigzaam als staal. Sommigen loopen er
mee te koop en blijken er bijzondere voor alle onmogelijke en mogelijke gelegenheden
op na te houden; anderen houden ze zorgvuldig verborgen om op het onverwachtst
met een raadselachtigen dito voor den dag te komen; de zonderlingste
(on)hebbelijkheden worden als principes vertoond. Dikwijls dienen ze, om iemand
te beletten datgene te doen, wat hij graag nalaat. Er zijn lieden, die te goeder trouw
voor hun ‘beginsel’ houden, wat niet dan een kwade gewoonte is. Weer anderen
zeggen met ophef dat ze er zulke dingen niet op nahouden; deze menschen vergoeden
voor zichzelf dit gemis door heel een stoeterij van stokpaardjes. Er wordt in dit artikel
op groote schaal gezwendeld en geknoeid; die er het meest over praten, hebben
gemeenlijk het minst er van en wie er 't minste vertoon van maakt, bezit gewoonlijk
de degelijkste en meest eerbiedwaardige.
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Buondelmonte dei Buondelmonti
Door Mr. P. Otten.
Buondelmonte dei Buondelmonti, een jong Florentijnsch edelman, had zich in den
jare 1215, tot zoen van een beleediging, verbonden een jonkvrouw te huwen uit het
aanzienlijke geslacht der Amidei. De band der liefde ontbrak volkomen.
Buondelmonte's hart zocht blijde jeugd... Zijn bruid was niet meer jong, en scheen
lichtelijk verzuurd. Buondelmonte's oogen hunkerden naar schoonheid... Zijn bruid
werd alreeds tanig en van een oubehagelijke hoekigheid.
Was het wonder, dat, toen de koppelzieke Gualdrada Donati hem met haar
wonderlijk schoone dochter in kennis bracht, hij in liefde ontgloeide, en, zonder zich
te bekommeren om zijn verplichtingen jegens zijn bruid en de Amidei, het meisje
ten huwelijk vroeg? Hij verkreeg haar wederliefde en een nieuwe verbintenis werd
gesloten.
De Amidei, diep verontwaardigd over deze trouweloosheid, riepen hun verwanten
en vrienden op tot wraak. - Reeds hadden zij, op Paasch-Zondag, na het bijwonen
van de mis in San Stephano, met de Uberti, de Fifanti, de Lamberti en de Gangalandi
zich vereenigd in hun paleis, dat aan den oever van de Arno stond. Reeds was daar
het besluit genomen, op welke wijze de wraak op den jongen euvelaar zou worden
voltrokken....
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Paaschmorgens, toen de pure zon
De hoogte naêrde van den noen
- Toscane's lichte Lente kon
Niet liefelijker zijn dan toen
Van kleurige bloemen velerlei
En vogelstemmen ongeteld Toen reed op sneeuwen hakkenei
Buondelmonte door het veld.
Hij droeg een kostlijk, nieuw gewaad,
Héél wit - daar beefde minst gebaar
In volgsche plooi - ook zijn gelaat
Was blank beneê zijn zwarte haar,
Waar om zijn al te pronksche hand
Een krans van bloemen had gevlijd.
Zijn oogen lachten over 't land
In matelooze vreugdigheid.
Zijn roode mond was even-wreed,
Als van wie nimmer heeft gekend
Den weedom om het naaste leed
Door eigen overrijke Lent.
............
Aan de overzij lag op de heuvlen
Boven der Arno zilvren sneê
In verre zongebade neevlen
Het lente-feestlijk Faesolae.
Beneden stond zijn schoone stad
In 't licht te pralen, bijna heel
Binnen den hoogen wal gevat:
Een stralend vorstelijk juweel.
Hij zag den vreemden tempel, die
Voor Mars gebouwd was, vroegren tijd;
Santissimi Apostoli;
De kerk San Stephano gewijd;
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Mercato Vecchio, waar al wel
Firenzes jeugd tezamen kwam.
Durend vervulde klokkenspel
De lucht met zilvren-blij gebam.
Hij tuurde scherp. Niet ver van 't plein,
Waar Santa Reparata rees,
Daar wist hij in den blanken schijn
Donati's hoog gebouwd paleis.
En zijn verbeelding zag daarbinnen
Een ranke bruid zijn komst verbeiden,
Wier bloei zijn al te reede zinnen
Roode verzadiging bereidde.
Hij hoorde haar genegen groet,
En 't ritslen van haar naadrend kleed;
Hij voelde, hoe haar adem zoet
Streelend zijn wangen over gleed....
Dan reed hij in gestrekten draf,
Zich rechtend in den zadel, lijk
Na nieuw besluit, de helling af,
En door Oltrarno's arme wijk.
De toomen kortend stapte hij
Over de Ponte Vecchio.
Al luider klonk het klaar gelui
Der klokken van San Stephano....
Maar vóór zijn weg Lungarno sneed,
Hield princelijke Buondelmont',
Ter steê, waar in de stralen heet
De marm'ren Mars te branden stond,
Zijn klepper in. Vreugde-bevaên
Bleef hij in 't gulden lentelicht
Een korte, wondre spanne staan,
Hoog in den beugel opgericht.
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O zelden stond een jonge mensch
Zoo wit en purper in den dag;
Zoo sterk van innerlijken wensch;
Zoo schoon, met glorie-zeekren lach,
Die enkel schoonheids lust beleed,
Om d' even oop'nen, zuivren mond;
Zoo jong, zoo ademloos gereed
't Leven te drinken tot den grond!....
Hoe dunne muur scheidt onze vreugd
Van onvermoeden, bittren nood,
Den lach van overmoedge jeugd
Van zwarte', afzichtelijken dood?
Bén luttel woord is al genoeg
Den wand te breken - en ons hart,
Dat hoog en vrij zijn vreugde droeg,
Verkrimpt in radelooze smart....
Hij gaf zijn speelsche tel de sporen Daar sprong een bende, saamgerot
In duisteren portiek, naar voren....
Zoo werd volbracht zijn poover lot.
De knots van Schiatta degl' Uberti
Wierp Buondelmonte uit den zaêl,
Wijl norsche Mosca dei Lamberti,
Hem hoonend om zijn bloemenpraal,
Van 't schichtig steigerende paard
De toomen hield bij 't schuimend bit Dan stieten de andren met hun zwaard,
Totdat hij neerlag, stil en wit.
Alleen drie roode plekken groeiden
Gestadig op zijn nieuw gewaad,
Eer ze op zijn borst tezamen vloeiden
Tot éénen grooten, purpren smaad.
.................
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De donkre mare van den moord
Sloop als een zwart, afzichtelijk ding
Vanuit Lungarno immer voort
Door 't zonnig Fiorenza: 't ging
Van straat tot straat, van plein tot plein,
Deed iedren mensch een huivrend-even
Stil in vreemde beklemming zijn
Van doodsvrees in dit lichte leven.
- Maar dan begonnen donkrë oogen
Te branden in verbleekt gelaat,
En werden vuisten wild bewogen
Als hunkrend naar de felle daad Het kwam, waar in de zon geblaakt
De Santa Reparata rees
- Onwendbaar noodlot - en genaakt'
Donati's koel en stil paleis;
En ging, als volgend zeker spoor,
Langs breede trap en diep portaal
De zwaar-gordijnde deuren door
Naar ruime, schemerige zaal,
En vond een jong, verlangend hart,
Dat, moe van ongedurigheid,
Den ganschen morgen had gemard
En liefde's komen had gebeid.
Weest stil! Hier was het leed te groot
Voor schamel woord, voor bangen snik.
Hier eenden leven en de dood
Een duizlend, eindloos oogenblik....
...................
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De zon ging al zoo lang te dalen
Naar aardes nauwgeschulpten rand,
En stond in gulden pracht te pralen
Laag boven Pisa's neigend land,
Het was alsof een korten tijd
De dag niet verder nederboog,
Alsof een vleug oneindigheid
Door de open heemlen binnentoog.
En door de straten van de stad
Bewoog het volk in stage stroomen,
Als wachtend een gebeuren, dat
Een ieder daadlijk wist te komen.
Toch stond der menschen kalm gezicht
Zonder verwondering en klaar,
En elk gebaar scheen, in dit licht
Geboren, van beduiden zwaar.
Daar hieven alle hoofden zich
En keerden naar eenzelfden kant Een zwak gemompel roerde zich,
Dat dan weer dra verstilde - want
Recht door de lange reien mannen
En diep aandachtige vrouwen reed
Een platte wagen, schoon bespannen
Met hooge schimmels, wit bekleed.
Achter den stommen stuurder zat
Een ranke jonkvrouw, licht gebogen,
Die leek te bergen wondren schat
Van teerheid in afweez'ge oogen.
Zij was zoo jong en bleek en broos
- O de gesloten lippen êel! Als in den avond bleeke roos
Op gracelijk gebogen steel.
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Van 't pure licht, dat heel de straat
Door vloot als vloeiend kristallijn,
Speelde om haar zuivere gelaat,
Het smal ovaal, ivoren schijn.
Zij droeg rondom de vlakgevlijde
Haren een bloesemkrans gehecht.
Beneê dien bloemband kwamen vrij de
Zijlingsche krullen, kort en recht.
Mijmerend neeg zij over een,
Die rustte op wade violet....
- O al te zeer geminde leên,
Door haar voor 't eerst en laatst gebed! En hield volkomen roereloos
Het witte hoofd, dat nu den dood
Behoorde, met haar vingren broos
Op naar de holte van haar schoot.
En bloemen, bloemen eindloos vele,
Dekten zijn wijd-geplooid gewaad,
Bloemen heel blank en teeder gele,
En paars en donker incarnaat.
Der nabestaande- en vriendenschaar,
Wier sterke trekken leed beleden,
Kwamen met stom, beheerscht gebaar
Achter den wagen aangeschreden.
Zoo ging het langzaam, plechtig, voort
In d' onbewegelijken gloed
Van 't late goudlicht, naar de poort
San Piero - dan bewoog de stoet
Naar 't ruime domplein, en van daar
Langs de Mercato Vecchio
- Wijl schaduwen zich lengden - naar
De Porta San Pancrazio,
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En eindlijk, wijl het zonnevuur
Raakte den duistren horizont,
Tot waar niet ver van de rivier
Palazzo Buondelmonti stond.
Dit was het einde. Somber grijs
Verhief zich in de nauwe steeg
De steenklomp van het hoog paleis,
Dat zwarte barste' en schauwen kreeg,
Als van den diep gekorven bast
Om ouden boom. Daar hield de wagen
Voor stil, en wierd de witte last
Over den drempel in gedragen.
Nog enklen volgden, eer de deur
Zich sloot. Het volk ging dralend heen.
Daar bleef alleen wat diepe kleur
Van bloemen op den donkren steen.
..............
Maar deinend op de wijde pleinen
Druischte een zee-gelijk gerucht.
- O bloedde niet een purper schijnen
Over de bergen aan de lucht? Daar was geroep en woest gebaren
En macht van fel gebeten woord.
Daar hebben de opgezweepte scharen
De doemstem van den haat gehoord;
Zij zwoeren met een sterken eed
Wraak voor deez' smadelijke smet.
Daar wierden plannen saamgesmeed
En blanke wapenen gewet....
..............
Maar ergens in dien rossen nacht
Van heete, zwoele dreiging brandden
Veel lange, gele kaarsen zacht
Binnen tapijtbehangen wanden,
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En lag een doode op de baar,
Met wat hij eens tezamen bond:
Een bloemkrans in het glanzig haar,
Een glimlach om den bleeken mond....
En was dit alles droevig? Neen:
Want levens groot gebeuren is
Voor dieper inzicht schoon alleen,
En boven pijn en droefenis.
Schouwt niet elk hart, welks donkren waan
Een glimp van klare schoonheid roert,
Het klimmen van de gouden baan,
Die naar de heldre Goden voert?
En schuilt niet achter 't wreedste lot,
Ooit door een sterveling verduurd,
De glimlach van een schóónen God,
Die werelds loop in schóónheid stuurt?
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Verlangen
Door J. van Rossem.
Voor Kinny.
Hoog boven mijn hoofd is de hemel zoo blauw;
Maar mijn wilde gedachten
Doorklieven de lucht in verlangen naar jou,
En mijn hart kan niet wachten. Want diep in het dal, waar het woud is gebouwd,
Als een demon van duister,
Hervind ik je stem, zoo bekend en vertrouwd,
Als ik stil lig en luister,
In 't windegeritsel en 't boomegedroom,
Zoo woordenloos teeder,
Daar is 't mij, als voerde het lente-aroom
Je zacht tot mij weder. Hoog boven mijn hoofd is de hemel zoo blauw,
Maar mijn wilde gedachten
Doorklieven de lucht in verlangen naar jou,
Want mijn hart kan niet wachten. -
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Nieuwe boeken
Door G.F. Haspels.
Charles de Coster. De Legende van Uilenspiegel en Lamme Goedzak. In
het Vlaamsch vertaald door Richard Delbecq en René de Clercq. Tweede
Druk. Met 22 Platen van Jules Gondry. Amsterdam. S.L. van Looy, 1914.
M.W. Maclaine Pont. De Freule van de Renthoeve. Amsterdam. P.N. van
Kampen en Zoon.
E. Weggeman Guldemont. Een Kloosterling. Roman in twee deelen. Met
Teekeningen van P. van Walcheren. 's Gravenhage. C.L.G. Veldt, 1915.
Louis Couperus. De Ongelukkige. Amsterdam. Van Holkema en
Warendorf.
Cyriel Buysse. Oorlogsvisioenen. Bussum. C.A.J. van Dishoeck, 1915.
Egb. C. van der Mandele. De Rijke Wees. Amsterdam. H.J.W. Becht, 1915.
Vreemden komen altijd ongelegen en vrienden verschijnen steeds als geroepen. Dit
gaat zoo geregeld op dat we onze bezoekers onwillekeurig onderscheiden als
vreemden of vrienden, al naarmate ze te goeder of te kwader uur voor ons stonden.
Zoo gaat het ook met de stille bezoekers, die we boeken noemen. Komen ze op een
ongelegen tijd beslag op ons leggen, vragen zij onze belangstelling voor dingen
waaraan wij die op dat oogenblik willen noch kunnen geven, en doen zij dit op een
wijze die we juist gisteren tot oververzadiging toe hebben genoten - ja, dan
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blijven zulke boeken, die te goeder uur gekomen met ons bevriend zouden zijn
geworden, ons nu volkomen vreemd. Dit is een der redenen dat een boek, waarmede
we eens dweepten, ons later soms niets meer doet. Zoo komt het ook dat we vaak
opzettelijk een nieuw, door ieder geprezen boek ontloopen. We gevoelen dan als
instinctmatig: ja, dat is wel wat voor ons, maar op dit oogenblik niet. Terwijl dan
later, als reeds iedereen met het nieuwe boek heeft afgedaan, wij het gaarne ontvangen
omdat we gevoelen: nu is het psychologische moment voor onze kennismaking
gekomen.
Zoo ging het mij met den Vlaamschen Thijl Uilenspiegel van Charles de Coster.
Ja, het was hier mogelijk bekend dat er van de Coster's La légende d' Ulenspiegel
reeds in 1896 een Vlaamsche vertaling was verschenen, ook had ik de in 1914 hiervan
verschenen Nederlandsche uitgave - daarom een tweede druk genoemd - hooren
roemen, maar de welaangename tijd onzer kennismaking was nog niet gekomen.
Totdat, juist toen we vermoeid waren van de verhalen van België's oorlogsrampen
en van lijdensverhalen, ons door rondzwervende Vlamingen gedaan, dit boek tot me
kwam en ik daarin Uilenspiegel hoorde klagen: ‘De oorlog, altijd de oorlog....
Nochtans vlieden ons schoone penningen heen en stroomt ons bloed bij beken door
de straten, zonder het minste voordeel voor iemand’ (bl. 228) en ‘gezegend zijn, die
zwerven voor de verlossing van den bodem der vaderen’ (bl. 250). Toen was ineens
het contact gekomen. Immers wat we nu als een booze nachtmerrie hadden beleefd
in verwarrende brokstukken, zou ik nu als geheel kunnen aanschouwen, op het hooger
plan der kunst, en bij het verhelderend perspectief dat de historie geeft. Dat de kunst
en de historie, hier aan het woord, geen van beiden de officieele en onwedersprekelijke
was, bleek op het eerste gezicht. Doch daartegenover stond, dat hier eene historie
werd verhaald, zooals het volk die zichzelf vertelt, en in beelden waarin het volk
zich vermeit en zijn eigen ziel legt.
De in 1879 doodarm en ellendig gestorven kunstenaar
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Charles de Coster is zelf zijn geheele leven een zwerveling geweest als zijn held
Uilenspiegel. En het meerendeel zijner alleen in het Fransch geschreven werken zijn
herscheppingen van in Brabant, Vlaanderen en Walenland levende legenden. Daar
vond hij ook die van Thijl Uilenspiegel, reeds afkomstig van den duitschen franciscaan
Thomas Murner (1475-1535) die in zijn Tiel l' Espiègle de geestelijken zijner dagen
aan de kaak stelde. Dit boek is populair geworden en gebleven, niettegenstaande of
misschien omdat Filips II in 1579 dit gevaarlijke boek had verboden1). Zoo kan men
dus spreken van een antagonisme tusschen Filips II en Uilenspiegel. Hiervan maakt
de Coster meesterlijk gebruik. Op hetzelfde oogenblik dat de infant van Spanje te
Valladolid wordt geboren, laat hij in Damme Soetkin, de vrouw van Klaas den
kooldrager, een zoon krijgen, waarbij de Vlaamsche vroedvrouw profeteert:
‘Philippus wordt een beul, want hij werd verwekt door Karel den Vijfde,
den moordenaar van ons land. Uilenspiegel wordt een meester in
kwinkslagen en guitenstreken, maar goedhartig zal hij zijn, want zijn vader
is Klaas, de wakkere arbeider... die zal het zinnebeeld der Vlaamsche
werkers zijn. Uilenspiegel, immer jong en onsterfelijk, gaat de wereld
door, maar nergens zal hij een vaste woonplaats hebben. En hij zal boer,
edelman, schilder, beeldhouwer worden, alles zal hij te gelijk zijn. Zoo
zal hij dolen langs velden en wegen, het goede en het schoone prijzen, en
lachen en spotten met alles wat dwaas en verkeerd is. Klaas is uw moed,
edel volk van Vlaanderen, en Soetkin uwe dappere moeder; Uilenspiegel
is uw geest; een lief en bevallig meisje, Uilenspiegel's gezellin en
onsterfelijk als hij, zal uw hart zijn, en Lamme Goedzak, een dikke pens,
uwe maag. En omhoog zullen de opeters van 't volk gaan, en omlaag hunne
slachtoffers; omhoog de roovende wespen, omlaag de noeste bijen, en in
den hemel zullen de wonden van Christus bloeden.’
Toen Katelijne, de goede tooveres, dit gezegd had, viel zij in slaap (bl. 7).
De Vlaamsche knaap werd gedoopt ‘Thijlbert, wat

1) J.J. Altmeyer. Les Précurseurs de la Beforme aux Pays-Bas. T. II. pag. 149.
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zeggen wil: “altijd ongedurig”’; al heel spoedig geeft hem zijn vader: ‘een wisschen
klater met belletjes in de hand, deed hem op zijne hand dansen en sprak:
Klingelingeling, hadt gij maar altijd belletjes aan uw kaproen, mijn zoon, want de
gekken zijn meester in de wereld.’ Terwijl hij den naam Ulenspiegel krijgt door zijn
potsenmakers-beroep iedereen ‘zijn tegenwoordig en toekomstig gelaat’ voor te
houden, waarbij hij dan: ‘in stee van te zeggen in Vlaamsche sprake ‘Ik ben Ulieden
spiegel’ kortweg zei: ‘Ik ben Ulen spiegel’, gelijk thans nog gezegd wordt in ‘Oosten West-Vlaanderen’ (bl. 10, 28/9). En deze Vlaamsche knaap groeit dan op tot
tegenstander en bestrijder van den Spaanschen, van Filips II, waarbij Lamme, zijn
vriend, bijgenaamd Goedzak hem dan ter zijde staat, tenminste voor zoover dat gaat.
Want voor Lamme is niet hoofdzaak te strijden voor de vrijheid, maar te zoeken naar
de beste keuken en te speuren naar zijn poezel wijfken, dat die monnikken en papen
met hun kwezelpraat van het huwelijk afkeerig hebben gemaakt. Doch is voor
Uilenspiegel die strijd ook wel de hoofdzaak? Eigenlijk evenmin. Tenminste de
diepere motieven ontbreken aan dien strijd.
Zeker, sinds na zoovele onschuldigen ook zijn vader Klaas gevallen is als martelaar
voor de goede zaak, voelt Uilenspiegel zich geroepen diens dood te wreken, en doet
hij dit - op zijn manier. Zeker, hij haat de onderdrukking en dweept met de vrijheid
- maar hoe die vrijheid er uit zal zien, daar maakt hij zich niet druk mee. Dat hij, echt
zooals het volk dit gaarne doet, in de schrilste kleuren zich der vorsten grove zonden
breed uitmeet om zich daar eens dapper aan te ergeren, lag zoo in den stijl van den
tijd. - Prins Willem van Oranje durft in zijn onvolprezen Apologie aan Filips II de
ergste verwijten voor de voeten te werpen, terwijl een tegenwoordige bootwerker
uit de correspondentie van Luther met Hendrik VIII zijn repertoire scheldwoorden
belangrijk zou kunnen verrijken. Ook wil hij wel ernstig zijn, en wordt de hagepreek,
als de preek van ‘de apostelen der eerste kerstene kerk’ (bl. 187), gezet tegenover
de bespottelijk-weergegeven preeken der monniken
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en aflaatkramers. Doch vooreerst hooren wij van die hagepreeken niets dan dat zij
‘het woord der vrijheid’ brengen. En bovendien blijft voor Lamme de ‘goddelijke
keuken’, gelijk voor Uilenspiegel afspanning en taveerne, de wezenlijk
menschwaardige atmosfeer. Nu weten zij dit heel goed en schamen er zich niet voor.
Beiden worden Geus en dragen den vilten hoed met de zilveren halvemaan en het
opschrift: Liever den Ture als den Paus. Doch ook daar op de Geuzenvloot blijft
voor Lamme het nobele doel des levens: lekker te schransen. En als de Geuzen
Uilenspiegel vragen:
- Hoe komt het, maat, dat gij er nog zoo jeugdig uitziet, want men zegt,
dat het reeds lang geleden is dat gij te Damme ter wereld kwaamt?
antwoordt hij:
- Ik ben geen lichaam maar een geest, en Nele, mijne vriendinne, gelijk
mij. Geest van Vlaanderen, Liefde van Vlaanderen, zullen wij beiden nooit
sterven.
- Maar als men U snijdt, bloedt gij toch?
- Schijn bedriegt, antwoordde Uilenspiegel, het is wijn, maar geen bloed
(bl. 384).
Welnu een goede keuken en, vooral in die dagen, een stevig glas mogen onmisbaar
geweest zijn voor den vrijheidsoorlog, de Noord-Nederlanders hebben toch ook
hoogere inspiratie-bronnen gekend voor hun worstelstrijd. Maar daarover bekommeren
Lamme en Uilenspiegel zich niet. Zij zijn vóór alles lustige klanten - zooals Jules
Gondry ze ons ook in de eerste zijner meest goede platen voorstelt. Zij maken dien
geweldigen, ontzettenden tijd van ganscher harte mede - maar zij doen het als voor
de leute. Bronwel des levens is voor hen de vreugde, en die Vlaamsche vreugde, de
leute, verwijlt bij voorkeur in de taveerne. Daar klatert de dartele zotteklap, daar
regent het kwinkslagen, daar wordt luide geroepen, wat ons een kleur aanjaagt als
het in stilte ons onwillekeurig in de gedachten komt. Daar worden de grove potsen
en de humoristische platheden - die dit boek niet maken tot een lectuur voor de
huiskamer - vroolijk toegejuicht. En daar krijgt men ook dien eigenaardigen kijk op
de dramatische gebeurtenissen van zijn tijd. Voor de ietwat
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verheugde ziel en de eenigszins vochtige oogen krijgt alles een kleuriger aanblik.
De ketter- en heksenprocessen zoogoed als het losse leven der landsknechten; de
duivelskunsten en de vreemde verbeeldingen en visioenen van toovenaars en heksen;
volksapocalypsen, waarin het gekrenkte rechtsgevoel zich uitte, naast het rauwste
realisme en de grove humor der Geuzen, die een monnik vetmesten en hem in vrijheid
stellen tegen een rantsoen bij het gewicht, zoodat hij, die driehonderd zeventien pond
en vijf onsen woog een aardigen stuiver opbracht - en daar vlak naast een vergadering
van de Staten-Generaal, die Filips II vervallen verklaren van zijn rechten en privileges;
dan weer Lamme die dwaalt in kaberdoeskens en zondigt uit goedhartigheid, en daar
naast een allegoriseerend geloof dat de Zeven Ondeugden in Zeven Deugden niet
veranderen: Hooveerdigheid in Fierheid, Gierigheid in Zuinigheid, Gramschap in
Levendigheid, Gulzigheid in Eetlust, Nijd in Wedijver, Traagheid in Droomerij van
dichters en denkers en Onkuischheid in Liefde - dit alles gaat als in een kaleidoskoop
aan zijn verrukten geest voorbij.
De kunstenaar heeft van deze legende een Vlaamsch volksepos gemaakt over het
begin van den vrijheidsoorlog. Een epos zooals het volk zelf is: prachtig en bizar en
bijna grotesk tegelijk, fijngevoelend tot op het sentimenteele af grofboertend tot
op het heiligschennende toe. De kern van dit epos is de Vlaamsche leute, meer
levenslust dan vrijheidsdorst. Het is meer die levenslust die ons tegenstraalt uit
Breughel's bekende, ongeveer uit dezen tijd dateerende prent, waar op den achtergrond
een processie naar de kerk trekt, terwijl op den voorgrond de boeren in het ronde
dansen, onder het uit de taveerne gestoken vaandel, waarop geschreven staat: ‘Laat
die boeren haar kermis houden’, dan de vrijheidsdorst die ons tegenklinkt uit Heinsius'
verheerlijking van admiraal Heemskerk:
De vogel is alleen geboren om te snijden,
Met vleugelen de lucht, de peerden om te rijden,
De muylen om het pack te dragen, of de lijn
Te trecken met den hals - en wij om vry te sijn.
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Doch die Vlaamsche leute schijnt zoowel voor de Coster als voor zijn Uilenspiegel
de normale levensopvatting. Zou het daarvan komen dat zij er geen last van hebben
als van dien vrijheidsoorlog der Zuidelijke Nederlanden niet veel terecht komt, ja,
dit niet eens schijnen te bemerken? Het voor het Zuiden tragische feit dat dààr de
glorierijke worsteling is aangevangen, doch in het Noorden tot het goede einde is
gebracht, niet het minst door de uit de Zuidelijke Nederlanden naar de Noordelijke
verhuisde Vlamingen en Walen, neen, voor dit tragische feit schijnen ze geen oog
te hebben. Dat er tot het bereiken van een groot doel iets meer behoort dan
genoegelijke luidruchtigheid en aritistieke leute, die ridderlijk sollen met elken
hoogmoed, doch snaakschen eerbied toonen voor de eenvoudigen van hart; ook iets
meer dan de boersche elegance en edele lichtzinnigheid die dezen professioneelen
pretmaker tot zulk een eer bewonderd dan begrepen type maken, neen, het komt bij
hen niet op. Ja, ik hoor hen, geplaatst voor het feit dat onze ‘gouden eeuw’ toch heel
iets anders vertoont dan Vlaanderens zeventiende eeuw, goed-rond lachen: ‘Awel,
gij hebt meer bereikt dan wij, maar hebt gij het honderdste van onze leute gehad?
Gij hebt grooter, deftiger staat gevoerd, maar kijk eens in Ulen spiegel en ge zult
zien: ge hebt uwe staatsie te duur gekocht met een zuur gezicht en een harte, ziek
van deftigheid.’
En zien wij een oogenblik in dezen spiegel, dan valt het ons op dat wij geen
volksepos dichtten van onzen bevrijdingsoorlog, ja, dat niet wij, maar buitenlanders
ons het portret van den bevrijder Vader Willem hebben geteekend, en ook dat onze
eigen, schoone ernst te veel mist ‘the finishing touch’ eener eigen elegance. En dan
duikt plotseling voor ons op het gezicht van onzen Vondel, een Vlaming van afkomst,
die in zijn bijbelsche treurspelen een met ons volkskarakter overeenstemmende kunst
gaf, doch wij hooren tegelijkertijd den Amsterdamschen kerkeraad protesteeren tegen
‘Luisevaers treurspel, handelende op een vleesselijcke manier de hooghe matery van
de diepten Gods, met veele erghelijcke en ongeregelde verdichtselen
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voorgesteld’, en niet te vergeefs protesteeren. En dan gevoelen we dat onze schoone
ernst niet alleen ruim zwaar op de hand is, maar ook een deftige poging om een tekort
aan schoone levenskunst te maskeeren.
Dat we toch, nà deze erkenning, besluiten met een lustig: ‘Holland, Holland boven
alles’, danken we niet het minst aan het schoone werk van de Coster. Want dat dit
in zijn Vlaamsche vertolking ons nu nog zoo aangrijpt, danken we aan zijn uitnemende
typeering van de Vlaamsche volksziel. Wij bewonderen dien leutigen losbol, die zoo
vroolijk en ernstig zich geeft aan een groot doel en in zijn luchtige ongedurigheid
niet eens bemerkt dat hij het niet bereikt; wij moeten lachen om zijn snaaksche
invallen en zijn sollen met zijn voor een ‘goddelijke keuken’ levenden vriend; wij
gevoelen dat rondborstig lachen een deugd is, die wij wat meer kunnen aanleeren;
wij staan wat verbluft voor zijn gegoochel met ernstige allegorieën, waarvan de ernst
ons ontgaat - maar gevoelen ons ten slotte een andere, die, met welwillendheid dezen
vreemden broeder gadeslaande, toch de eer heeft zichzelf te zijn, en de roeping
gevoelt zichzelf te blijven.
Eveneens in vroegere, aan de onze herinnerende, dagen, verplaatst ons de laatste
roman van M.W. Maclaine Pont De Freule van de Renthoeve, die aldus begint:
In den tijd toen de Franschen over ons land heerschten, kwam Matthia
van Steenvoorde van de kostschool thuis, en nam haar koninkrijk in bezit
(bl. 1).
Ineens zijn we in de dagen van gesloten grenzen, van bemoeilijkten, soms verboden
handel en scheepvaart, van onwetendheid over wat heden rondom ons gebeurt en
van bezorgdheid over de ontwrichting en afmatting die ons morgen wacht.
Tegelijkertijd duiken herinneringen op aan den goeden ouden tijd, toen men nog
historische romans schreef, zoo gansch andere dan de tegenwoordige. Want onze
Adriaan van Oordt, Ary Prins en Arthur van Schendel hebben ons ook wel heerlijke
verhalen gegeven uit oude tijden, maar zij deden dit als moderne menschen, als
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moderne kunstenaars. In zeer persoonlijke taal gaven zij hun persoonlijke visie van
die vroegere gebeurtenissen. Daartoe teekenden zij nauwkeurig de omgeving hunner
personen, haalden de verbleekte kleuren dier verdwenen wereld weer op zoodat die
ons tegenklaterden in oorspronkelijke frischheid, trachtten zich te verdiepen in het
zieleleven dier vroegere geslachten, in hun vreugden en verschrikkingen - terwijl
hun persoonlijke kijk en eigenaardige taal hun objectief werk tot zeer persoonlijke
kunst maakte.
Bij hen komen dingen en gebeurtenissen in geuren en kleuren om ons staan en
verhalen hun geschiedenis - doch dat zij dit doen, danken we aan de zeer persoonlijke
kunst van den onzichtbaren kunstenaar. Bij van Moerkerken, onzen jongsten zeer
verdienstelijken schrijver van historische verhalen, vinden wij in hoofdzaak hetzelfde,
maar toch weer anders. Ook deze moderne schrijver geeft objectieve kunst, laat het
verhaal zichzelve verhalen, maar zijn eenvoudig-elegante verhaaltrant, die zoo luchtig
en toch duidelijk de dingen vertelt, laat de persoonlijke stem van den schrijver hier
en daar hooren, niet hinderlijk of opdringend, maar het objectieve verhaal een
bekoorlijk relief gevend. Hij is zóó modern, dat hij ook wel eens ouderwetsch durft
zijn. Hij zal het leerstuk der objectiviteit, waarin de nieuwe kunst ons heeft opgevoed,
geen oogenblik prijs geven, maar hij weet toch ook dat een man meer is dan een
leerstuk, en dat een kunstenaar bovenal zijn eigen dogma's eens vacantie moet kunnen
geven. En zoo is deze objectieve kunstenaar ook wel eens subjectief. Wie aan de
subjectieve kunst der oudere historische romans van Bosboom-Toussaint gewend is,
zal Ary Prins' Heilige Tocht niet kunnen waardeeren, maar wel De Freule van de
Renthoeve. Wie geniet van de Heilige Tocht zal zich ook thuis vinden in De Bevrijders
van van Moerkerken, en wie zeer veel op heeft met De Bevrijders, zal ook wel vrede
hebben met De Freule van de Renthoeve.
Dat ik dit direct aanvoel bij den boven aangehaalden beginzin van het laatste werk
is minder gezocht dan het lijkt. En om dit te bewijzen zet ik er de beginzinnen van
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de beide andere jongste historische romans naast, en ieder zal dadelijk het verschil
proeven.
De Heilige Tocht. In stillen winter-avond met koude na de sneeuw, de
wit-beladen stad, die bij het slot gebouwd - enkele straten om een plein,
waarop de kerk stond.
De Bevrijders. Den veertienden Januari 1868 overleed op haar landgoed
Den Ulenhoek, in de Graafschap, freule Agathe Fabian, 83 jaar oud.
De Freule van de Renthoeve. In den tijd toen de Franschen over ons land
heerschten, kwam Matthia van Steenvoorde van de kostschool thuis, en
nam haar koninkrijk in bezit.
Bij Ary Prins krijgt de natuur, zonder meer, krijgen de dingen, verder niet
verduidelijkt, zóó de volle aandacht, dat ze leven niet alleen, maar persoonlijk leven,
zelfs de menschen determineeren - terwijl dan, zeer typisch voor deze sfeer, hier
behalve op de natuur dadelijk op slot en kerk een stille nadruk valt.
Bij van Moerkerken treedt dadelijk de mensch op den voorgrond tegen de natuur
als achtergrond, de eene echter onkenbaar zonder de andere. Van beiden wordt een
relaas gedaan op den alwetenden, onpersoonlijken toon eener middeleeuwsche
kroniek, zooals de objectiviteit dit van moderne kunst vordert. Doch in namen en
data voelen we de schikkende hand van den schrijver. De schrijver wekt het
vermoeden dat, daar immers van overleden freules verder niets meer te verhalen valt,
hij ons zal vertellen van die freule in haar jonge jaren, dus in den Franschen tijd, en
hij daarbij wel, zooals behoort, zich op den achtergrond zal houden, maar als het pas
geeft niet zal schromen in zijn verhaal iets subjectiefs te leggen.
Bij Maclaine Pont daarentegen spreken de dingen heelemaal niet, doch staan
precies op hunne door onze historiekennis aangewezen plaats, zoodat de menschen
de eigenlijke gebeurtenissen vormen. En deze gebeurtenissen, die menschen zijn,
leven bij de gratie der schrijfster. De schrijfster is hier de hoofdzaak; zij weet iets
wat wij niet weten; zij weet wat het menschenleven waard is, en dus zal zij er zóó
van vertellen dat wij ook weten wat het
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leven waard is. Zij vertelt, en begint dus in den verteltoon: ‘in den tijd toen’; en zij
vertelt natuurlijk van een mensch, van Matthia die thuiskomt van kostschool; en in
plaats nu persoonlijke woorden hiervoor te zoeken, geeft zij iets wat volgens haar,
en velen met haar, oneindig beter is, geeft zij een persoonlijke waardeering van dit
feit door te zeggen, dat Matthia toen haar koninkrijk in bezit nam. Zij stelt ons Matthia
voor, en zij doet dit niet alleen in den vorm, zij doet dit zelfs geestig, en
evenhumoristisch door die vervallen Renthoeve een koninkrijk te noemen - maar zij
houdt Matthia aan de hand. We zien Matthia nooit alleen - we zien haar door de
oogen van Maclaine Pont niet slechts, we zien Matthia van Steenvoorde slechts in
gezelschap van Maclaine Pont, die trouwens even uitnemend gezelschap is als Matthia
van Steenvoorde. Voor den lezer dus, die meer vraagt naar aangenaam gezelschap
dan naar persoonlijke taal en objectiveering van het reëele leven, zal De Freule van
de Renthoeve een heerlijke aanwinst zijn, dien hem den goeden ouden tijd van de
historische romans weer present maakt, terwijl hij bovendien voor zijn goede keuze
beloond wordt door een prettig verhaal ‘over den haat en de hebzucht en de wroeging,
die moeten overwonnen worden door liefde en toewijding’ en over een lieve vrouw,
die ‘terwijl zij zocht het misdrijf van anderen goed te maken, het geluk van haar
eigen leven moest vinden’ (bl. 352).
Ook zij die hier teveel missen, waarop de moderne kunst hen verlekkerde, zullen
van deze vlotte vertelkunst ten zeerste genieten. Want hoewel volgens hen de
schrijfster minstens de helft van deze zeer romantische gebeurtenissen en
allertoevalligste ontmoetingen, mitsgaders alle geheimzinnige papieren, liever had
achterwege kunnen laten, zullen zij dit vlug-vertelde verhaal: hoe Matthia haren
Louis vond, waardeeren als een mooie herinnering aan een eens zoo geliefde kunst,
die de schrijfster voor hen deed herleven door haar sympathieke stem. Daarbij zullen
zij deze puzzle niet kunnen oplossen: hoe het komt dat deze schrijfster, die als zij
wil, modern kan schrijven,
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dit liever nalaat? Dat zij dit kan, bewijst deze beschrijving van het voorbijtrekken
der Fransche troepen op den Dam.
Nu zag Matthia de soldaten. Het waren geen menschen die naderden, maar
een vast aanéén gesloten massa, bestuurd door een ijzeren wil. Ruig en
onverzadelijk dronk het bont van de hooge mutsen het heldere zonlicht
in. Glanzend kaatste het terug van de witte bandelieren. Het was een
vroolijk gezicht, die bataillons, voortgolvend op de maat der muziek. Altijd
waren het dezelfde kleuren, maar toch wisselden ze ieder oogenblik af.
Nu eens zag men alleen het groen en rood van de honderden
gelijkslingerende armen, dan weer de gekruiste strepen der lederen riemen,
of het glanzend bruin van de geweerkolven. Maar onveranderlijk was de
groote, schitterende, gouden N. Zij blonk op de shakos, slingerde met de
patroontasschen en dook op uit het bonte rood en groen. De N. was alom
tegenwoordig. Zij dwong al die armen om de geweerkolf te omklemmen,
al die voeten om voort te loopen, al die gezichten om te staren in dezelfde
richting. Die N. was op allen gedrukt als een stempel, zelfs nog schitterend
in de wazige schemering, die al het andere onduidelijk maakte. Zij alleen
dook op uit het eenvormige en onbestemde. Zij was het eenige klare, het
eenige duidelijke, het eenig herkenbare dat alles beheerschte (bl. 211/2).
Waarom heeft de schrijfster, die hier als in één trek het dramatische van dien theatralen
tijd teekent en karakteriseert, ons niet op dezelfde wijze de aan het Haarlemmermeer
liggende Renthoeve geteekend, ons niet evenzoo het zieleleven harer personen
gekarakteriseerd? Dat zij het kon, bewijst dit citaat; dat zij de voorkeur gaf aan het
in levendig tempo verhalen van de vele zielschokkende gebeurtenissen, die zij Matthia
moest laten doormaken om haren Louis te vinden, bewijst hare roman. De moderne
kunst doet ons het leven aanvaarden, zooals het zich aan den kunstenaar oplegt; een
kunst als deze doet ons de schrijfster aanvaarden, zooals zij het leven waardeert en
soms wel corrigeert. En dat we dit hier gaarne doen, omdat de schrijfster zoo
sympathiek is, zegt nog niet dat we in het algemeen gesproken aan haar kunst de
voorkeur geven. Integendeel, hoe licht zulk een kunst, die niet
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hardnekkig contact zoekt met de zich aan haar steeds opnieuw openbarende
werkelijkheid, doch tevreden is met haar levensopvatting, gevaar loopt zich te
verloopen in bloedelooze begripskunst, zien we uit den historischen roman in twee
deelen Een Kloosterling door E. Weggeman Guldemont. Deze roman verplaatst ons
in de middeleeuwen, omstreeks de 12e eeuw, eerst in Parijs, later in Utrecht en
omstreken.
Het begin schijnt wat te beloven: we varen dan in een schip met een paar jonge
Utrechtsche klerken de Seine op. Maar al spoedig worden we ontnuchterd, als we
op bladzijde vijf lezen:
Een van Fulda, een Abbion, een Gerbert vooral, zij hebben den tijd
voorbereid voor den gewaagden arbeid van een Berengarius, die de filosofie
niet langer als dienaresse der theologie beschouwend, door zijn
Nominalisme aan het ‘Hoc est corpus meum’ de beteekenis dorst geven
door Lanfrancus van Pavia bestreden, door het concilie van Soisson
veroordeeld.
We wrijven ons de oogen uit. Dat we zoowat college krijgen in de middeleeuwsche
scholastiek is het ergste niet - een romanschrijver moet nu eenmaal van alles verstand
hebben, dus ook van scholastiek als hij middeleeuwsche geestelijken zal teekenen.
Doch dàt, waarvan hij alles weet, moet hij ons zoo duidelijk vertellen dat wij het
begrijpen en vasthouden kunnen, moet hij dus ons vertellen in onze levende taal, en
niet in termen alleen den specialisten duidelijk, en evenmin in een versleten rhetoriek,
die het opruimen nauwelijks waard is. Wat toch te doen met een taaltje als dit:
Toen zijn (Abelard's) theologische veder afdwaalde en met het beeld
van Heloïze voor oogen minnezangen neerschreef (bl. 7).
Hugo, Godefroid, Gouthier, Richard, ziedaar persoonlijkheden, in welke
de geestdrift opeens de Parijsche spreekgestoelten innam (bl. 8).
De scholastiek schijnt zich zelf in haar diepe, wonderlijke gangen te hebben
doodgeloopen (bl. 8).

Onze Eeuw. Jaargang 16

142

Als door een electrischen schok werd de wijsbegeerte op haar sterfbed een
nieuw leven ingeblazen (bl. 9).
De orthodoxe glossen van Albertus de (sic!) Groote redde (sic!) de physika
en overige geschriften van hun ondergang (bl. 9).
Een der lokalen van de Notre-Dame, waaruit binnen weinige jaren de
universiteit zou te voorschijn treden (bl. 9).
Eilieve, realiseer u deze beeldspraak en ge zult lachen. Want waarom zoudt ge u
ergeren? Deze Oosterzeeaansche rhetoriek van dubbel-gebeide beeldspraak is
werkelijk amusant.
Of werpt ge mij tegen, dat we voortdurend spreken in beeldspraak?
Zeker, beeldspraak is ons onmisbaar, evenals we gemunt geld of bankpapier
dagelijks gebruiken. Doch daarom moet dat geld en papier ook telkens vernieuwd
worden, als het versleten is. Evenzoo moet de versleten beeldspraak telkens vernieuwd
worden. De spraakmakende gemeente doet dit; de kunstenaar, die beelden zoekt en
vindt voor het hem omringende, zich steeds vernieuwende leven, doet dit. Doet hij
dit niet, tracht hij er zelfs niet naar, dan staat hij buiten het leven, hij met zijn kunst.
Daar is nu die van ouds beroemde ‘veder’. Toen ik van die ‘theologische veder’ van
Abelard las, die zoo wonderlijk deed, en een paar bladzijden verder vernam over
Alain de Lille dat: ‘zijn theologische veder was geëindigd de filosofie te verwerpen’
- wat ik geen onknap stuk vond voor zoo'n veder - vermaande ik mezelven toch niet
te oneerbiedig te lachen, daar wellicht die theologische veder een kostelijk stuk was
van den inventaris der scholastiek, en het niet welopgevoed is te lachen over iets
waarvan men zoo heel weinig afweet.
Doch zie, in het tweede hoofdstuk, dat geen scholastiek maar Utrecht in de
Middeleeuwen beschrijft, daar was ze weer. Alleen was de theologische veder daar
veranderd in een ‘belangstellende veder’.
En de wisselingen, die over het Ultrajectum gaan... - hier treden ze op in
het licht der oorkonden, daar duiken ze
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onder in geweld en ruwheid van verwoesting en oorlog, die den mond der
overlevering sluiten, en de belangstellende veder stil doen staan (bl. 33).
Neen, zulk een beeldspraak maakt het leven tot bloedeloos begrip. Deze schrijfster
kent misschien alle feiten en definities der scholastiek, alsook de historie der
kerkkrakeelen tusschen kapittel en domcollege van Utrecht, zoogoed als zij
middeleeuwsche woorden kent als: sindaal, bliaut, kwaakspel, faas, goliard, siglaat,
focarisme, kortebout en nog veel meer - maar zij kan dit alles niet voor ons laten
leven, omdat zij het levende woord niet heeft. Daardoor past op haar volkomen wat
zij een harer personen laat zeggen: ‘uwe figuurlijke spreekwijze staat in omgekeerde
verhouding tot de werkelijkheid’ (bl. 227).
Meent nu iemand dat dit te verontschuldigen is in een schrijver die zoozeer in de
geestelijke dingen leeft, dat het gewone leven hem minder boeien kan, en dus zijn
taal vanzelf wordt die zijner geestelijke omgeving, dan heb ik daarop slechts één
antwoord. Neem dan eens de evangelieverhalen voor u. Alles werkelijkheid, alles
leven, èn alles geest.
Toch voelde ik mij als criticus verplicht het boek door te lezen. Doch bemerkte
toen dat de deugd niet altijd beloond wordt. Want zoodra ik het eerste deel had
doorgelezen, kwam ik aan dit Nawoord:
Dat ik op 't oogenblik dit boek uitgeef, 't welk ik als twintig-jarige
schreef en dat eigenlijk zoo goed als uit mijn herinnering was, komt, omdat
bij herlezing van het manuscript, na jaren, ik er menig ding in vond, wat
ik nu evengoed durf onderschrijven als destijds.
Op het oogenblik zou ik weinig lust meer voelen, mijn tijd aan dergelijke
studie's van een historisch verleden te geven - er is werk van meer
praktische waarde te doen met betrekking tot het actueele leven - maar ik
weet, dat er menschen zijn, die belangstelling voor zulke stof voelen - en
daar het werk eens met geweten en toewijding geschreven werd, scheen
het mij niet de moeite onwaard het te doen verschijnen. E.W.G.
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Of ik toen ook boos werd! Nog niet zoozeer omdat deze inlichting ons in de war
brengt. Want nu weten we dat dit boek thans niet is geschreven, maar niet wanneer
dan wèl - en zullen dit nooit weten, daar het onbeleefd is te vragen naar den leeftijd
eener dame. Neen, maar ik werd boos omdat deze schrijfster zoo weinig eerbied
heeft voor haar werk en haar lezers. Een schrijver geeft het beste wat hij te geven
heeft, en ziet niet du haut de sa grandeur neer op zijn werk. Bovendien als deze
schrijfster zich de weelde veroorlooft lichtelijk-smalend neer te zien op ‘dergelijke
studies van een historisch verleden’ en op hen ‘die belangstelling voor zulke stof
voelen’, waarom noemt zij dit dan een Roman in twee deelen? Wie dit boven zijn
werk durft zetten, moet zich van zijn goed recht daartoe bewust zijn. Moet zich
bewust zijn, als kunstenaar, in dienst te treden van een groote en heerlijke, van de
kunst, die recht heeft op alle krachten van hen die haar dienen. Wil zij dit niet of kan
zij dit niet, evenmin als P. van Walcheren, die met zijn plaatjes op de hoogte van dit
werk blijft, waartoe zich dan als romanschrijfster opgeworpen? En dit waarlijk niet
bij vergissing. Want aan dezen roman gaan eenige bladzijden vooraf die adverteeren
de Werken van E.W. Guldemont: Rome en Utrecht, een roman; Een Joodsch Hoveling,
een karakterroman enz. Daarom werd ik boos op deze romanschrijfster, die zichzelf
te goed vindt voor romanschrijfster.
Doch als boete voor mijn boosheid op een dame, legde ik mezelven de taak op
toch ook het tweede deel te lezen. En ik heb het gebracht tot bladzijde 465 - toen heb
ik het maar niet verder opengesneden. Doch, zoowaar, de laatste bladzijde van het
tweede deel geeft nog eens datzelfde Nawoord. Nog eens schenkt de schrijfster
zichzelve absolutie, dat zij, hoewel haar meer verheven taak van thans al haar krachten
vordert, eigenlijk om hen te plezieren die nog niet zoo ver zijn als zij, toch weer eens
optreedt als romanschrijfster. Komisch en zielig tegelijk. Want men is een
romanschrijfster of men is het niet. Dat de schrijfster van
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Een Kloosterling het niet is, blijkt uit elke bladzijde van dit werk met zijn doode,
houterige begripstaal.
Gelijk daarentegen uit elke bladzijde van De Ongelukkige door Louis Couperus
blijkt dat Couperus een romanschrijver van ras is. Deze Ongelukkige is Boabdil,
zooals de Spanjaarden Aboe-Abdallah noemen, den laatsten Moorschen Koning, die,
na langen strijd, Granada en daarmede zijn gansche rijk moest overgeven aan
Ferdinand en Isabella. De kunstenaar heeft eenvoudig ons de geschiedenis van den
laatsten koning van Granada Aboe-Abdallah oververteld, zooals de historie ons die
overleverde, en daarvan een uitnemend, zeer eigenaardig kunstwerk gemaakt. Allerlei
gegevens zijn daarbij door hem voortreffelijk gebruikt. Vooreerst de weemoed van
Aboe-Abdallah's leven. Deze weet zich de Ongelukkige; de Wijzen hebben dit
voorspeld, en hij weifelt steeds, peinst en droomt; en zoo hij al eens optreedt, wil,
en handelt, gelijk tegen zijn trouwe, lieve vrouw Morayma die hij van ontrouw
beschuldigt, dan vergist hij zich natuurlijk, dan handelt hij verkeerd, hij, de
altijd-ongelukkige. En hoezeer zijn trotsche moeder, Aïscha, alles doet om hem
staande te houden, wij zien hem langzaam en onherroepelijk zakken, wegglijden,
verdwijnen. En zoo eindigt het verhaal na zijn overgave van Granada aldus:
En hij steeg op, en zij stegen op... En reden langzaam, hoofden gebogen,
achter de anderen, den avond te moet... Naar de vaalheid der lange jaren,
die, het Ongeluk uitgeleden, niets anders over lieten dan weemoed,
weemoed op weemoed gestapeld... (bl. 298).
Welnu, deze hier in het gegeven gevonden, en dus niet gezochte weemoed geeft
aan dit laat-Middeleeuwsche verhaal iets moderns, iets van dezen tijd. Want weemoed
is de ernst van onzen oppervlakkigen tijd en weemoed is de religie onzer religie-looze,
moderne menschen.
In de tweede plaats heeft de schrijver meesterlijk de Moorsche motieven in zijn
verhaal verwerkt. Dat geloof in door geheimzinnige Wijzen en sterrewichelaars
verkon-
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digde voorteekenen; het geloof in een onvermurwbaar noodlot, wat de zoo snel
oplaaiende, oostersche hartstochten even snel doet bedaren en brengt tot een
fatalistische berusting in Allah's wil; de eerbied voor de waanzinniggeworden
Morayma - ‘verklaard’, heet ze hier -; de vroolijke dapperheid der Moorsche ridders
zoowel als de zorgelooze luchthartigheid der Moorsche burgers en kooplieden, die
natuurlijk geen van beiden op kunnen tegen die stoere ijzervreters uit het Noorden,
die zij toch als een minderwaardig ras verachten - dit is alles echt en zuiver gezien,
en doet ons tegelijk aan als iets begrijpelijks, als ook van dichtbij en niet zoo ver af.
De schrijver leeft zelf en weet ons zoo te doen leven in wat hij noemt ‘de onzegbare
geur van den Islâm’ (bl. 260) dat deze voor ons, buitenstaanden, een werkelijkheid
wordt. Terwijl hij toch ook de overweldigers van Den Ongelukkige ons aannemelijk
maakt, zooals blijkt uit deze beschrijving der eerste Mis in de Moskee van het
veroverde Loxa.
En de Primaat, tusschen zijn geestelijkheid, vierde de Heilige Mis. En het
koor zong:
- U loven wij, o God...
Er was geen wierook, maar er was de smook van den smeulenden brand
rondom. En Dona Isabel gevoelde zich de vorstelijke avonturierster, maar
door God verkozen. Zij gevoelde zich gelukkig en trotsch en toen de
bevrijde gevangenen opnieuw, na het TE DEUM, aanvingen het loflied:
- Strooit rozen en leliën: gezegend wie komt in den naam des Heeren...
weende zij, niet meer bedwingende hare vrouwelijke tranen. Zij twijfelde
geen oogenblik, dat zij in den naam des Heeren kwam en zij beloofde den
Hemel daarom mild te zijn en erbarmend langs haren zegeweg... (bl. 97).
Maar vooral weet hij, als volkomen thuis in de atmosfeer van deze exotische,
half-Oostersche wereld, de tafereelen te kiezen, de woorden te vinden en te
rangschikken die deze wereld voor ons doen oprijzen. Deze woorden als: juweel en
witte iris, email en parelmoer, myrtetuinen en minaretten, lakgroene palmen en
fatalisme, zongebaad azuur en dommen schitterwit, edelvrouwen en kavalkade,
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terrassen en fonteinen, tapijten en maanlichttoover vormen niet alleen het voor ons
onvermijdelijke materiaal om dit leven op te bouwen, maar ook een bizonderen
taalschat, waarvan Couperus alleen den sleutel bezit. Daardoor komt er ook iets
precieus', iets gezochts in deze toch zeer levende kunst. Om dit te laten zien, zou
men het geheele werk moeten citeeren, en dus neem ik slechts den beginzin, en nog
twee uit het midden en einde.
Die nacht was vol maanlichttoover, die spon de lichte tooverdraden over
nòg blanke sneeuwbergen en nachtblauw dal, over wazige, witte stad, uit
wier witte blokken en dommen, uit wier vierkant en rond, de witte
minaretten uitspitsten, over de schaduwende tuinen, waar de fonteinen
fluisterden in de van hàre geluidelijkheid alleen doortrillerden schemer.
Want Granada sliep, in de diepte, gedompeld als in een tooverslaap... (bl.
1).
Hij baande weg tusschen de buigende, knielende, wijkende krijgers en
ging binnen de vesting, terwijl allen verbaasden (bl. 115).
... de gang van den langen, Christelijken stoet langs het Moorsche water,
dat weenende waterviel de rotsen af en de ravijnen in stortte radeloos...
(bl. 294).
Ongetwijfeld, dit is precieus, maar van een precieusheid die bij Couperus behoort,
die hem tweede natuur is geworden. Wat lamlendig en valsch klinkt bij zijn slappe
navolgers, bij hem is het echt. Want bij hem leeft het leven niet innerlijk, maar
uiterlijk. Het diepste wezen der dingen zit in het gebaar, in kleur en geur der dingen
- tot welke dingen dan ook de menschen behooren. Achter gebaar, kleur en geur is
geen inniger realiteit - is heelemaal geen realiteit. Een prachtig en innig zeggen hoe
de dingen er uitzien, neemt hier de plaats in eener psychologie. Dus bijna geen
karakterteekening, en heelemaal geen karakterontwikkeling, maar een
natuurbeschrijving die bedriegelijk gelijkt op psychologie.
En toen hij (Aboe-Abdallah) kwam, tusschen zijne edelknapen, verbleekt
zijn amberbleekte tot lijdenstint toe, zijn blik onder gefronste brauwen,
verwrongen zijn moede gelaat
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- en nu stònd, in den wijden, rooden mantel, de vederpluim bevest met
juweel aan zijn hoofdwrong, doofde er een zwijgen door geheel de volte
en dempte àlle bewegelijkheid tot één onbewegeljk kleurmozaïek, als of
er geen menschelijkheid meer ademde in dezen hof en die zaal, of er slechts
stukken en stukjes van kleurige materie gevoegd waren tegen elkaâr;
rondten van tulbanden, ruiten van mantels, gelaatsvlakken tusschen
zuilestreepen, overgoud van zon, overblauwd van schaduw, terwijl alleén
levend, zilver, het altijd vloeiende water bleef der de stilte doorklaterende
leeuwenfontein (bl. 152).
Deze beschrijving typeert de levensvisie, waaruit deze kunst haar schoonheid schept.
Hoe klein is hier de mensch en hoe groot zijn hier de dingen aan en om hem! Hoe
zwak leeft hij, doch hoe sterk leven de met innige aandoening geziene, ja bijna als
wezens ondervonden dingen! Hoe verre zijn we hier van doode begrippen-taal, even
ver als we zijn van levende gedachte-taal.
Om dit laatste te zien legge men eens De Ongelukkige naast een ons ook in deze
omgeving verplaatsende novelle van Bosboom-Toussaint als Het Rustuur van
Kardinaal Ximenès of De Hertog van Alba in Spanje. Deze novellen geven ook
waarachtige kunst, maar geïnspireerd niet door de aandoening des gezichts als De
Ongelukkige, maar door aandoening en overdenking des harten. Bij Bosboom leven
niet de dingen, die we nauwelijks zien, maar de menschen, en deze menschen zijn
minder Spanjolen dan openbaringen van het algemeen-menschelijke leven, zooals
een ernstige, Hollandsche kunstenares dit ziet. Haar kunst is daardoor nationaal,
rustig, bezonken, maar mist wel eens kleur en bewegelijkheid.
Bij Couperus is alles kleur en bewegelijkheid, die van het internationale leven,
dat overal rondziet en schoonheid opmerkt, doch voor deze met volle handen gegaarde
schoonheid voorbijziet de schoonheid van den menschelijken wil, die krachtens zijn
aard beperkter, nationaler is, doch hooger streeft dan bezielde natuur vermag.
En eigenaardig, bij deze vergelijking blijkt niet de spreuk van toepassing: comparer
c'est diminuer. Want waar-
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heen onze voorkeur zich ook wende, beider kunst blijft in haar eigenaardigheid
onaantastbaar, een verheuging, die tot dankbaarheid stemt. En wie ook bezwaren
hebbe tegen het precieuse van Couperus' kunst, met verwondering zal hij erkennen
dat De Ongelukkige een historisch gegeven is dat als gewacht heeft op den modernen
Couperus, en dat, toen deze dit tot zijn geluk ontmoette, het onder zijn weemoedvolle
aanschouwing als vanzelf werd een kunstwerk, waarin zijn eigenaardig talent zich
als spelend ten volle kon toonen.
Dat echter zulk een gelukkige ontmoeting van onderwerp en kunstenaar, die als
op elkaar gewacht hebben, zeldzaam blijft, zien we uit Oorlogsvisioenen door Cyriel
Buysse. Waarom dit boek ons niet pakt, wordt ons niet dadelijk helder. Dit ligt zeker
niet aan vooringenomenheid tegen dezen schrijver, wiens Zomerleven we nog in
onze vorige kroniek (bl. 276-283) uitvoerig en dankbaar bespraken. Wel valt het op
dat Zomerleven van 1915 was en Oorlogsvisioenen evenzoo, en komt de vraag
onbescheiden om een antwoord dwingen: of het wel wenschelijk is zoo
ongelooflijk-productief te zijn? Doch we wijzen die onbescheiden vraag als
onbehoorlijk af, daar toch de eenige behoorlijke vraag is, niet of een schrijver veel
of weinig werk geeft, maar of dit werk goed of slecht is? En het werk van dezen
schrijver, wel, haast ongezien geeft men het crediet. Want deze vlotte verteller van
het Vlaamsche leven, deze pittige causeur met zijn pikante verhalen, die wel eens
op het kantje af zijn, deze kluizenaar en natuuraanbidder van zijn Molenberg, zou
hij slecht werk kunnen geven? Zoo beginnen we met blijde verwachting aan zijn
nieuwe werk - maar de aandacht komt niet. Ja, die eerste en grootste schets De heeren
Bollekens in oorlogstijd vertelt wel weer buitengemeen-echt van deze rijke
genotswezens, deze leeghartige levensparasieten: hoe ze ontdaan zijn omdat die
ellendige oorlog hun het geliefde Duitsche biertje ontneemt, en hoe zij zich schadeloos
stellen - maar onze glimlach over deze ironisch-vertelde kleinzieligheid is niet van
harte. En Het oorlogshuwelijk van meneer Cathoen
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is precies zoo. Dat de oorlog dezen geniepigen pacha dwingt zijn concubine, de
zooveelste van een heele rits, te huwen, is wel een leutig grapje van dien leelijken
oorlog, maar, neen... Dat ook die oude generaal met vrouw en zuster het land uitwijkt,
niet uit vrees voor den vijand, maar om hun aller lieveling, het hondje Rikiki te redden,
is wel zeer potsierlijk om en passant te hooren, maar doet niets. En dit ligt niet aan
den luchthartigen toon, die leute maakt van een zoo ellendig gegeven. Want ook die
innigweemoedige schets van De moeder, die door nacht en ontij haar zoon gaat
zoeken, van wiens sneuvelen wij reeds hoorden, en ook die aangrijpende schets van
de Duitsche landweer en landstorm die uit hun gemoedelijk Vlaamsch cantonnement
plots worden opgeroepen naar het front, naar de Yser en dan op het commando
Singen... Singen! zingend opmarcheeren, maar meer weenen dan zingen - geven een
veel te vluchtige ontroering.
En dan gevoelen we waarom deze Oorlogsvisioenen ons zoo weinig doen. Niet
omdat we liever van andere dingen vernemen dan van dezen oorlog. Neen, sprekende
over den Vlaamschen Uilenspiegel, gevoelden we het als een gemis dat wij,
Nederlanders, geen epos hebben over onzen vrijheidsoorlog. Zeker, we zouden wat
gaarne eens een verhaal over dezen oorlog lezen, dat den benauwenden droom dezer
ellendige dagen voor ons op hooger plan van werkelijkheid, in het heldere licht der
kunst deed leven. Maar dit verhaal kan vooreerst ons pas gegeven worden als deze
gebeurtenissen voorbij zijn, en wij er perspectief op krijgen en we tegen een wijkenden
achtergrond de hoofdmomenten gaan onderscheiden. En wie toch van het verwarrende
heden enkele episoden wil vastleggen in zijn kunst, moet niet ten eenenmale ontbloot
zijn van een grooter of kleiner episch talent, als te bespeuren viel in dat juweeltje
van Maurits Sabbe's oorlogsbundel Dies Natalis Invicti, dat onze vorige kroniek
prees. En dit epische mist de kunst van Cyriel Buysse. Hij is de onovertroffen causeur
onzer nieuwste letterkunde - ik zeg met voordacht niet verteller, maar causeur, - doch
hij is geen epicus. In deze Oorlogsvisioenen
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bewonderen wij opnieuw het vlugge, vlotte teekentalent zijner kunst, die met grillige
arabesken, gewaagde aanduidingen, ironische en weemoedige trekjes het
ietwatarmzalige van ons menschelijk leven weet te schilderen, maar we missen er
de groote, overtuigende lijn van het epos. Als het hart dat in een gegeven slaapt en
daar wacht op den kunstenaar die het zal doen ontwaken, en het hart van den
kunstenaar, dat in zijn kunst het leven gestalte geeft, elkaar niet ontmoeten en niet
slaan accoord, dan zal de kunst die de vrucht is van deze gewilde ontmoeting geen
hooge kunst worden. Dit is een der redenen dat men een zeer goed kunstenaar kan
zijn en zijn talent zeer goed kan aanwenden, en toch minder-gelukkige kunst kan
geven.
Hetzelfde geldt, doch weer op andere wijze van het laatste werk van mevrouw
Egb. C. van der Mandele De Rijke Wees.
Dit is ongetwijfeld goed geschreven. Het vertelt van Lizzie, dochter van een vroeg
overleden, Soendaneesche moeder en een Hollandschen, rijken vader, die voor haar
opvoeding naar den Haag trekt. Daar gaat hij, niets anders doende dan sigaretten
inhaleeren, bij zijn twee zusters inwonen op een bovenhuisje, omdat hij te futloos is
een eigen huis in te richten.
... (hij) haalde zijn sigarettenkoker voor den dag om er een sigaret uit te
nemen, misschien zijn 30ste dien dag, want het huis was doortrokken van
tabaksgeur; altijd stak het brandende witte staafje uit zijn mond, altijd
kringelden de rooksliertjes omhoog, waasde er doorzichtige, blauwe nevel
tegen 't plafond; 't was de eenige grief, die de zusters tegen Nico hadden,
die ze hem wel eens verweten.
Zoo leefde Lizzie als eenig jeugdig element tusschen deze drie groote
menschen, die haar zeer lief hadden, maar die allen wat saai waren en met
hun geest van nuchterheid en met hun prozaïschen kijk op 't leven zich
niet konden verplaatsen in Lizzie's fantasierijke kinderwereld... (bl. 83).
Welnu, de zeer bizondere saaiheid èn van zoo'n ongelooflijk-vervelend, fatsoenlijk
bovenhuisje èn van zulke
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brave, leegzielige menschjes, die, voor hun breikousje of hun geniepige pretjes
levend, ieder op eigen wijze onuitstaanbaar saai en fatsoenlijk zijn, is zeer goed
beschreven. Dit ordinaire dezer behoorlijk-rijke menschen heeft de schrijfster èn in
teekenende trekjes èn in de schildering van het geheel voortreffelijk weergegeven.
Van dit materiaal had ze uitstekende kunst kunnen maken. Zooals b.v. Frans Coenen
dit indertijd deed, toen hij in verhalen als Verveling met zijn striemende ironie en
weemoedigen hoon het vulgaire van dit ordinaire leven ons voorhield. Of ze had dit
ordinaire op hooger plan kunnen brengen, het laten kruisen door dieper en wijder
levensinzicht, en zoo de heerlijkheid van het ordinaire kunnen toonen, zooals Maurits
Sabbe dit deed in De Nood der Bariseele's. Doch de schrijfster heeft een anderen
weg gekozen. Zij heeft dit ordinaire gemaakt tot den donkeren achtergrond, waartegen
Lizzie's lichtgestalte kon afsteken. Terwijl die ouderen geen hoogere aspiraties kennen
dan sigaret of breikous, heeft zij op den zolder van het bovenhuisje haar heiligdom,
waar zij den blauwen hemel kan zien en den nachtegaal hoort fluiten. Ouder geworden
gaat ze dwepen met muziek. En als haar aan nicotinevergiftiging overleden vader
haar rijk achterlaat, heeft ze in het eigen, grootere huis weer een heiligdom, waar zij
op een knielbank bidt voor een Boeddhabeeld van ‘moessie’, door haar toevallig
eens gevonden in de kleerkast van ‘paps’. Dan hoort ze in een cabaret een Italiaansch
zanger, noodigt dien bij haar om samen te musiceeren, en het einde is dat ze met
dien onbekenden zanger trouwt, die een ploert is in optima forma, zooals zij reeds
op de huwelijksreis bemerkt.
Waarom ontroert ons Lizzie's tragedie niet, hoewel we trots haar onuitstaanbaar
vervelend ‘paps’ en ‘moessie’, toch in haar belang trachten te stellen? Omdat die
tragedie ons al te onwezenlijk lijkt. En dit weer omdat we niet gelooven in Lizzie's
hooger leven. Haar natuuraanbidding, haar muziekgedweep en Boeddha-aanbidding,
er is geen greintje persoonlijkheid in. Zij heeft wel het algemeenmenschelijke
verlangen naar hooger, grooter werkelijkheid
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dan de saaie omgeving ons biedt, maar om dit verlangen te realiseeren loopt ze de
mode na, de allersaaiste: de mode van salon-idealen en salon-religie. Neen, dit
Haagsche Boeddhisme, zoowel als Lizzie's ontvangst van den Italiaanschen
cabaret-zanger in haar rood-verlichten salon, om daar met hem alléén, zonder eenige
bijgedachte, zalig te musiceeren - neen, dit is griezelig van onwezenlijkheid. Evenals
de Italiaan die zulke symbolische namen heeft, en een bastaard is van een echten
graaf, en toch zoon'n ploert blijkt. We voelen dit op die huwelijksreis, die op zichzelf
ook weer even goed beschreven is als het saaie bovenhuisje. Maar zelfs dan laat ons
de overtuiging niet los: deze schrijfster levert heel goed werk, als ze haar gegeven
vindt. Hier, waar zij ontstaan en ontwikkeling van oorspronkelijk geestelijk leven
wou teekenen, greep ze boven haar macht, en daarom doet ons de De Rijke Wees
zoo weinig. En we zien opnieuw: voor goede kunst is iets meer noodig dan goed
schrijftalent, is ook noodig het leven te beheerschen dat men wil teekenen. Want
kunst is ook keuze.
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Buitenland.
De onderneming der Duitschers tegen Verdun en zijn geducht vestingstelsel is wel
niet geheel op een mislukking uitgeloopen - de grens der Duitsche occupatie is op
een paar punten aanzienlijk vooruitgeschoven, met name bij Douaumont en Vaux maar Verdun zelf, hoewel niet buiten gevaar, ligt nog in volle wapenrusting in
Fransche handen. Het Fransche front, met taaie volharding en onder zware verliezen
verdedigd, heeft de herhaalde aanvallen van talrijke Duitsche legerscharen, die met
doodsverachting tegen den ‘stalen muur’ opliepen, dapper weerstaan; het is sterker
gebleken dan verwacht werd. Het Duitsche offensief is daar wel niet geheel tot staan
gekomen, integendeel, het wordt telkens weder met energie hervat, maar toch onder
eveneens zeer zware verliezen in kracht en beteekenis oogenschijnlijk verminderd.
En elders kwam aan de verschillende fronten geen verandering: noch bij Riga en
Dunaburg noch aan de Isonzo noch bij Saloniki noch in Bessarabië, waar intusschen
een belangrijk bruggehoofd voor de Russen viel, noch in Egypte. Alleen in den
omtrek van Erzeroem en Trebisonde drongen de Russen, in de eerste plaats hunne
sterke en vlugge Kozakken-ruiterij west- en zuidwaarts verder door; de nog altijd
den kamp volhoudende half verhongerde Engelsche troepen te Koet el Amara, na
een zware nederlaag der ontzettingstroepen opnieuw teleurgesteld in de hoop op
ontzet van de Perzische golf uit, hopen thans op de naar Mesopotamië voortsnellende
Kozakken.
Zoo staat het te land en de vervanging van den Franschen minister van oorlog
Galliéni door generaal Roques brengt geen verandering evenmin als de zwenking
van Portugal met zijn onbeteekenende militaire macht ter zee en te land naar de zijde
der Entente. Dat het sinds langer dan een eeuw van Engeland afhankelijke Portugal
deze zwenking doen zou, was vroeg of laat te verwachten en de inbezitneming van
de geïnterneerde Duitsche schepen in zijn kusthavens was evenmin geheel onverwacht.
De oorlogsverklaring van Duitschland aan Portugal volgde op dit feit
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als een noodzakelijkheid maar heeft voorloopig weinig practisch effect, ook omdat
men in de Portugeesche republiek volstrekt niet eensgezind is over de staatkunde
der regeering, die blijkbaar handelde onder Engelsche pressie.
Van groote beteekenis is ongetwijfeld het aftreden van Von Tirpitz als Duitsch
minister van marine. Nog heerscht er onzekerheid over de motieven, die daartoe
leidden. Men spreekt van een zegepraal der meer op vrede aansturende staatkunde
van Bethmann Hollweg, van een door dezen begeerde concessie aan de Vereenigde
Staten, van wijziging van den duikbooten-krijg in verzachte richting of wel in die
van verscherping.
Hoe het zij, de vreeselijke torpedeering van onze Tubantia, het prachtschip der
Zuid-Amerika lijn, van onze Palembang heeft in ons land rechtmatige en alom
gedeelde, zeer ernstige verontwaardiging veroorzaakt. De Duitsche regeering ontkent
formeel alle schuld harer marine, de Engelsche evenzoo. Wie is de ‘man op het
kerkhof’, die dit onzinnige misdrijf of deze ‘schromelijke vergissing’ op zijn rekening
heeft? Van contrabande kon bij de Tubantia geen sprake zijn, van wapening evenmin.
Het onderzoek duurt voort maar de daad is bedreven en onze overzeesche handel is
zóó ernstig getroffen, dat de reeders er over denken dien òf geheel te staken - wat
zouden de schromelijke gevolgen van zoo iets voor ons land zijn? - òf aanzienlijk te
beperken, nog meer dan reeds geschied is, òf voorloopig de gevaarlijke richting naar
het Kanaal te vermijden en liever benoorden Schotland om te varen.
Dat het feit de gezamenlijke neutralen tot krasse maatregelen zou brengen, tot de
door velen zoo lang gewenschte en zoo dikwijls besproken vaste aaneensluiting, tot
ernstige plannen om door gezamenlijk gewapend optreden misschien een eind te
maken aan den verderfelijken duikbooten-krijg, aan den oorlog zelf - er is niet veel,
dat er op wijst, dan alleen woorden en gedachten. Naar gelang van den uitslag van
het van onzentwege ingestelde onderzoek zal mogelijk een scherpe nota aan het
verantwoordelijke land of.... berusting in het niet te bewijzen feit volgen. De openbare
meening, ook in de neutrale landen, houdt een of andere Duitsche duikboot voor
schuldig; het is zeer wel mogelijk, dat, buiten voorkennis van een der regeeringen,
een in zulk een helsche machine door zee en wind dagen lang voortdurend heen en
weder geschud en half waanzinnig geworden bevelhebber het noodlottige vonnis
over de beide vaartuigen heeft gestreken. Maar ook dan zou een rechtstreeks
vijandelijke houding tegenover Duitschland of Enge-
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land - wie dan ook schuldig moge zijn - niet minder dan onze ondergang wezen. De
Engelsche plagerijen ten opzichte van posten handelsverkeer en de herhaalde
‘ongelukken’ ons door Duitsche duikbooten veroorzaakt, zullen ons op zichzelf niet
spoedig uit onze onzijdige positie verdrijven. Maar in menig Nederlandsch gemoed
begint het: hoe lang nog? tot hoever? onder dat alles luide, steeds luider en ernstiger,
op te klinken. En ten slotte zouden wij, ook al gingen wij ten slotte onder, voor beide
partijen een niet te onderschatten vijand kunnen blijken: onze ligging is voor beide
partijen reden om onze vriendschap niet geheel te verbeuren, onze vijandschap te
schromen. Bovendien, ons leger en onze vloot staan niet op het peil van Portugal!
Van verschillende kanten is erkend, dat onze nog onaangetaste macht inderdaad
gewicht in de schaal zou kunnen werpen. In ons ten opzichte van militaire zaken
dikwijls sceptisch gestemd volk wordt hier soms aan getwijfeld, fluisterend getwijfeld
aan de waarde van ons veldleger, aan de beteekenis onzer marine, onzer waterlinie.
Maar wij hebben volle vertrouwen op onze weerbaarheid in geval van nood. Moge
het geval zich niet voordoen! Moge het altijd bittere oorlogslot ons bespaard blijven!
Want, hoe hij ook afloope, oorlog is een vreeselijke ramp voor een rustig volk en de
ook in deze gevaarvolle dagen lichtzinnig op oorlog aansturende menschen hebben
slechts om zich heen te zien in de wereld om voor oogen te hebben, wat oorlog is.
Het ongelukkige België kan er van medepraten. Nog altijd worden zijn kusten en
zuidwestelijke grenzen dagelijks door bombardement uit zee, land en lucht geteisterd;
nog steeds beheerscht de vreemdeling met straffe hand - een orgaan, waaraan de
Belgen nooit gewend waren en dat hun thans in vele opzichten goed zou kunnen
doen en ook werkelijk doet, ondanks alles - hunne landen en steden; nog steeds leeft
een aanzienlijk deel der bevolking mèt de landsregeering in ballingschap; nog steeds
vallen zijn zonen; nog steeds staan industrie en handel, landbouw, kunst en wetenschap
zoo goed als stil; nog steeds liggen steden en dorpen in puin; nog steeds waart verraad
om de huizen en wantrouwen in de gemoederen, wantrouwen ook tegenover elkander;
nog steeds zijn have en goed precaire bezittingen. En wat, als inderdaad de Duitsche
legers moesten terugtrekken en den vijand voet voor voet het terrein zouden betwisten?
België zou een woestenij worden als in de dagen van Karel den Stoute, van Parma
en Condé en Marlbourough en Dumouriez en Pichegru.
Ziet, verblinde oorlogsprofeten, naar Oost-Pruisen, naar Gal-
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licië, naar Koerland, naar het ongelukkige Polen, waar hongersnood en ellende
rondwaren over de onmetelijke vlakten, naar Servië en Montenegro, vertrapt en
vernield door de legerscharen, ontvolkt en ontworteld, een hel van bloed en
verschrikking. Ziet naar Armenië, dat in de hoop op bevrijding van het nooit al te
zware Turksche juk zich inliet met de mogendheden der Entente en tot wraak door
de verbitterde Turken, verbitterd door de talrijke daden van verraad en afval bij de
nadering der Russen, werd leeggehaald en mishandeld - zij erkennen het - zooals de
Russen het hun eigen bevolkingen in Polen en Wit-Rusland deden, met oosterschen
haat en oosterschen hartstocht. Naar het door burgeroorlog bezochte Mexico, waar
eindelijk een Amerikaansche strafexpeditie wraak gaat nemen op de bandieten van
Villa.
En zouden wij lichtvaardig onze koloniën, onzen handel op het spel zetten door
een oorlog met de Entente? Of onze oostelijke en noordelijke provinciën, ons Limburg,
ons Noord-Brabant, ons Zeeuwsch-Vlaanderen prijsgeven bij een oorlog met
Duitschland? Wij zijn aan ons zelven, aan onze kinderen en kindskinderen, aan ons
verleden verplicht - en gelukkig, onze Regeering is er diep van doordrongen en toont
dit dagelijks - om alles te doen ten einde staande te blijven in onze onzijdigheid. Wij
zijn verplicht om niet toe te geven aan opwellingen van het oogenblik, om onze
ergernissen - en die zijn vele - te verbijten, onze klachten niet te laten berusten op
onbewezen of niet te bewijzen vermoedens. Wij zijn verplicht om oorlog te
beschouwen als het alleruiterste middel, aan te grijpen als niets anders meer mogelijk
is. Zoover is het gelukkig nog niet met ons gekomen, al pakken soms de dreigende
onweêrswolken samen, al zien wij den horizon vol van onheilzwangere teekenen.
Laat ons de hoofden koel houden en de harten warm.
B.
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Leestafel.
August Heyting. I. Liederen en Hymnen. II. Van Dood en Leven. Den
Haag. G.A. Kottmann.
In uiterlijk voorkomen onderscheiden zich deze twee kleine bundels van elkaar door
het feit dat de eene met paarse, de andere met groene letters is gedrukt; zij komen
onderling overeen door de bizarre onleesbaarheid van den titel. De lezer verwacht
daardoor eene soort van gezochten, niet dadelijk verstaanbaren inhoud en zal zich
verrast voelen wanneer hij straks bemerkt dat een dichter zijne aandacht vraagt die
noch bizar noch onverstaanbaar is. Heyting is mededeelzaam. Hij geeft u alles wat
hij zoo denkt en gevoelt: stemmingen in zijn rozentuin, echo's van de zee, oostersche
liefdedroomen, fietsherinneringen, en nog veel meer. Misschien is die gulheid,
waardoor hij den lezer kiezen en oordeelen laat, een bewijs van jeugd, evenals een
- soms hinderlijke en voor zijn poëtisch talent onnoodige - achteloosheid in versificatie
en rhythme. Intusschen niets kiezen zal geen lezer. De verzen van August Heyting
zijn van anderen aard dan velen die ons ‘ter beoordeeling’ worden gezonden, doch
die we stilzwijgend op ons lijstje als ontvangen vermelden, omdat ze zelf geen enkel
woord tot ons zeiden, of soms lokten tot spot, die eigenlijk tegenover iederen eerlijken
dichter wreed en ongepast is.
Bij zulk eene schifting der dichtbundels is onze maastaf volkomen willekeurig.
Wij spreken over een dichter graag, zoodra bij enkele zijner liedjes ons hart of ons
oor, of wat ook in ons, even is geraakt, zoodat er instemming - ‘Anklang’ is iets
duidelijker - ontstond. Welnu, ondanks veel dat mij in deze twee bundeltjes niet zeer
behaagt - vooral geldt dat den humor - is bij de lezing die weerklank niet zeldzaam
geweest. Welk een zingend liedeke is dat van den gelukkigen minnaar dat klankvol
aanheft:
Mijn lief loopt met schellekens aan haar voeten,

en dat zoo'n aardige belofte van voortdurende blijdschap geeft in zijn slot:
Mijn lief loopt met schellekens aan haar voeten,
De bomen, de bloemen groeten met schroom,
Mijn lief danst met schellekens aan haar voeten,
En danst, en danst nog 's nachts door mijn droom.
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Hoe flink en sonoor zet dat lied op de zee in met zijn eersten regel:
Breed dreunend orgel van de nimmer moede zee.

Maar daarnevens, hoe talrijk zijn de verzen die aan ons voorbij glijden zonder één
woord dat ons treft! De oude Korinna had geen ongelijk toen zij Pindarus de les
meegaf dat men met de hand en niet met den heelen buidel moet zaaien.
K.K.
J.H. Leopold. Stoïsche Wijsheid. Rotterdam. W.L. en J. Brusse.
Bijna aarzel ik om voor de aankondiging van een derden druk, die zich naar ik meen
niet door belangrijke wijzigingen van de voorafgaande edities onderscheidt, plaats
op onze leestafel te vragen, te meer omdat de voortreflijke vertaling van Dr. Leopold,
in toon zoo gelijk gehouden met het origineel van Epictetus en Marcus Aurelius,
mijn lof niet noodig heeft. Maar het feit zelf, dat deze predikers van de zelf bevrijding
door zelf beheersching, - deze geneesmeesters van de ziel door bestrijding van al
wat niet luistert naar de Rede, welke aanspoort om ‘niet te walgen, niet te versagen,
niet te vertwijfelen’ - zoo aandachtig gehoor vinden is op zichzelf gedenkwaardig.
‘Zooals uwe herhaaldelijke gedachten zijn zoo zal uw verstand wezen.’ Aan velen
heeft de vertaler van Epictetus en M. Antoninus heilzaam voedsel gebracht, indien
de koopers van zijn boekje ook lezers zijn geweest en naar het voorschrift van den
wijzen keizer ‘hunne ziel hebben gekleurd’ door de daarin neergelegde gedachten.
K.K.
P.C. Boutens. Het treurspel van Agamemnoon naar het Grieksch van
Aischylos. Tweede druk. Rotterdam. Brusse.
Bij het verschijnen der eerste uitgave van deze Aeschylusvertaling is door velen de
verzuchting geuit dat deze schoone en hechtgebouwde Nederlandsche verzen toch
eigenlijk voor een goed deel onverstaanbaar zijn voor hen die het oorspronkelijke
werk er niet naast kunnen leggen. Al bevatte die klacht veel waars, de dichterlijke
vertaler heeft zich daardoor niet laten verleiden om zijn dramatische taal meer
‘verstaanbaar’ te maken; en daarin heeft hij m.i. gelijk gehad, want een zoodanige
wijziging zou bijkans niet hebben kunnen geschieden zonder schade te doen aan den
Aeschyleïschen toon dezer overzetting, welker meesterschap ik bij de lectuur van
dezen herdruk opnieuw heb bewonderd, niet in de
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laatste plaats om de merkwaardige zelfstandigheid van dit in philologisch opzicht
zoo buitengewoon moeilijk werk; al mag bij deze hulde de vraag niet achterwege
blijven, of niet de resultaten van den eigenlijk philologischen Aeschylus-arbeid der
laatste jaren in Boutens' tweeden druk te weinig tot hun recht komen.
K.K.
H. van Dijk. Karakter. Hemmen. H. de Hartog.
Een frisch boekje over een hoogst aangelegen onderwerp, eigenlijk een gedrukte
voordracht, die echter haar waarde ontleent aan de omgeving waarin deze dingen
gezegd zijn. Dit is niet afdingen op den lof dien we er gaarne aan toekennen, maar
een karakteriseering van dit boekje over het karakter.
De schrijver is predikant-directeur van het gymnasiaal internaat te Zetten, en als
zoodanig spreekt hij hier tot den kring der Zettensche gymnasiasten, die deel uitmaken
van zijn groot huisgezin.
‘Karakter is uiting van persoonlijkheid,’ deze stelling weet hij zijn gymnasiasten
zóó voor te lichten dat wij gevoelen hoe het maar niet een mooi woord is als hij ze
noemt ‘zijn huisgezin’. Kameraadschappelijk en toch niet zonder vaderlijk gezag
wijst hij hen op het tegenwoordig vooral zoo algemeene gevaar van karakterloosheid,
en op het heerlijke van karaktervastheid. Uitnemend maakt hij daarvoor gebruik van
pakkende illustraties uit onze literatuur. Een ding is een beetje jammer - dat ‘onze’
literatuur, ook hier nog goeddeels buitenlandsche is. Voortreffelijk al die voorbeelden
en citaten - maar onze bloeiende, eigen letterkunde komt niet tot haar recht.
G.F.H.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken:
Prof. Dr. Ph. Kohnstamm. Godsdienst en Politiek. (Synthese; 2de Deel IV.)
Haarlem. De Erven F. Bohn, 1915.
Jacob Israël de Haan. Rechtskundige Significa en hare toepassing op de
begrippen: ‘Aansprakelijk, verantwoordelijk, toerekeningsvatbaar.’ (Diss.)
Amsterdam. W. Versluys, 1916.
J. Lens en H.J. van Wijlen. Bloei. Leesboek voor de Christelijke School. Tiende
deeltje. Met teekeningen van Isings. 's Gravenhage. H.J. Spruyt, 1916.
K. Veldkamp. Twintig spreeklessen. Groningen. J.B. Wolters' U.M., 1915.
F.J. Krop. Naar Frankrijk en het Fransche Front. Rotterdam. J. Amesz.
Dr. Hans Hoppeler. Wonderen en Wetenschap, Vert. door Dr. J.A. Rademaker.
's Gravenhage. W.A. Beschoor, 1915.
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Overneming verboden.

Op een tweesprong
Door H. Krayer van Aalst.
De rotsen aan de kust van het schiereiland Hoeamoal1) rijzen hier en daar loodrecht
op uit zee. Grijs en bruin kleurt het gesteente; 't is gespleten en gescheurd, ginds
massief en steil als een onbeklimbare veste.
Het azuur-blauwe zeewater golft in lange breede banen naar die ongenaakbare
kust en klotst al maar door in eentonige maat tegen het roerlooze gesteente.
Wen het stil is, gaat het water kabbelend en spelend naar die rotsen, deint geluidloos
op en neer, loopt geheimzinnige grotten binnen en keert daarna terug naar de groote
ruime zee. Al maar op en neer, op en neer deint het water en de onbeweeglijke rotsen
staan eenzaam en verlaten.
Maar als de storm uit het Zuid-Westen met hevige vlagen komt aangieren, dan
heffen zich die schuimende golven vol woede op en komen aanrollen en bonken en
kletsen hoog tegen den granieten wand, waar zij uit elkaar spatten en kletterend in
plassen neervallen.
De waterdroppels vliegen, schitteren als parelmoer in

1) Z.-W.-deel van het eiland Seram.
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zonneschijn, lossen zich op in een nevel, die grijs de eenzame granietwanden omhult.
Daar, waar twee stroomingen elkaar ontmoeten bij kaap Sihél, draaien diepe kolken
en het blanke schuim van de zee glijdt haastig in groote kringen rond. Een stem van
vele wateren ruischt en klatert, zwelt aan als de stroomen sterker worden, doch neemt
af en wordt zachter, als de stroomen terugvloeien.
Aan die kust sloeg menig prauw te pletter, die rotsen wondden menig
schipbreukeling, die stroom trok menig man naar beneden waar hij een buit werd
van de haaivisschen.
Aan den Oostkant van kaap Sihél, lag een kleine zeilboot, ongeveer vijftien meter
lang, zij zou den Pendéta1) van Piroe naar de Noordkust van het eiland Seram2) brengen
en moest voorbij die gevaarlijke kust.
Reeds een dag lag zij geankerd in een inham wachtend op goeden wind en kalmer
zee, want het spookte aan den Westelijken kant, de golven bulderden en het schuim
vloog in nevelen omhoog. Zwaar gleden de dichte regenwolken over de heuvel- en
bergenrijen, als een schip dreef de halve-maan-sikkel in het diepe blauw van de lucht,
die nu en dan zichtbaar was. Enkele sterren fonkelden als juweelen in den
stormachtigen nacht en de zee, aan de Oostzijde van kaap Sihél, deinde op en neer
en wiegde de ‘Victoria’ die rustig voor haar ankers lag. Lichtend nu en dan met hun
glans van fosfor, een witten gloed in den nacht, gleden geheimzinnig, heel in de
verte, de golven voorbij, van het Westen naar het Oosten, voortgestuwd door den
wind. Op de voorplecht van de boot lagen in hun slaapkain gewikkeld vier mannen;
achter de kajuit, eveneens, onder een afdak van doek, de overige matrozen met den
stuurman en in de kajuit zat de Pendéta van Piroe bij een scheepslantaarn, die een
weinig met de boot mede slingerde.

1) Prediker bij de Inlandsche Christengemeenten, zendeling, predikant.
2) Officieele spelling is Ceram.
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Een dag of drie geleden was hij van huis gegaan om zijn Gemeenten aan de Noordkust
van Seram te bezoeken en de scholen aldaar te inspecteeren.
Hij had gehoopt over een kalme zee voorbij kaap Sihél te komen en met een
Westenwind door straat Nassau te gaan, maar het ging anders dan hij wenschte.
Misschien zou de wind tegen den morgen luwen en de zee, als de stroom gekeerd
was, kalmer zijn, zoodat dan het dozijn matrozen de prauw, voorbij de gevaarlijke
plaatsen, kon roeien.
Bij het zacht lantaarnlicht hield hij de wacht, om tegen den morgen den stuurman
op te roepen en de reis te vervolgen.
In een lagen vouwstoel gelegen, las hij uit de oude kronieken van het eenzaam en
verlaten land; eens zoo dicht bewoond, men zegt wel met negen-en-negentig dorpen
bezaaid, begroeid met zwaar gebogen rijstehalmen, beplant met dichte tuinen van
kruidnagel-, kokos- en notemuscaatboomen. Thans waren er niet meer dan vier
dorpen en eenige nederzettingen van vreemdelingen. Eentonig klonk de roep van
den morgenvogel aan land; over een paar uur zou de zon opkomen; de pendéta ging
uit zijn kajuit om uit te zien of de wind minder was geworden en men kaap Sihél zou
durven omvaren.
Er scheen niet zooveel wind meer te staan, de wolken dreven langzamer en bij een
landtong wierp de zee geen schuimende golven meer op de kust.
De stuurman en matrozen werden gewekt en 't duurde nog ruim een half uur voor
dat het anker uit den grond getrokken was en de matrozen aan de riemen, de stuurman
aan het roer zaten, want het is niet aangenaam zoo uit een rustigen slaap aan een
druipend ankertouw en aan de kille riemen gezet te worden. Het was nog zoo donker
en guur en de dun gekleede lichamen rilden van koude; langzaam bogen de roeiers
zich over de riemen, trokken en bogen de lijven op en neer. Langzaam ook verdween
de slaap, werd men warm, kwam een meer opgewekte stemming, verdween ook de
knorrepot die bromde en norsch keek.
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De lijfjongen van den pendéta kookte half slapend een ketel koffie voor de mannen
buiten, en de pendéta ging weer in zijn kajuit, waar hij zich op de slaapbank legde,
rillend van kou; maar van slapen kwam niets omdat de zorg in hem woonde; hij wist
zich nog niet veilig.
Op éénmaal wierp de stuurman het roer om, suizend ruischte het water en in een
stroomrafeling koerste hij de boot die met groote vaart meegesleept werd. De roeiers
gilden, trokken met kracht aan de riemen, roeiden en roeiden om koers te houden,
om niet door den verraderlijken stroom naar de kaap gesleept te worden.
In het donker van den nanacht, tegen dat de zon opkwam, stond somber en dreigend
de zwarte kaap, omgeven door oplichtend schuim van golven en snelstroomend
water, dat opdrong tegen zijn voet.
De matrozen aan bakboord haalden de riemen in, vlogen naar de kluivers en het
zeil van den fokkemast en trokken de zeilen op, terwijl de roeiers aan stuurboord
voortroeiden.
De volle Westenwind blies de zeilen bol, de ‘Victoria’ legde zich over op het water
en stoof voort, de hoog opspattende golven klievend.
Noordwaarts koerste de stuurman en dansend ging de boot voorbij het eenzaam
land ‘waar bloed langs scherpe zwaarden droop’.
De Pendéta dacht te gaan slapen nu hij de gevaarlijke kaap voorbij was, maar bij
het lichter worden zag hij, dat in het Zuid-Westen de hemel grijs-zwart kleurde met
hooge bleeke wolken, die dreigend tot de hoogste luchtlagen waren opgestapeld. Zij
zonden ontelbare massa's dolle witte golven voor zich uit, die aan kwamen rollen,
over elkaar heen, zich haastend de ‘Victoria’ in te halen, die door den stormwind
voortgejaagd werd. Het scheen een wedstrijd, een jacht, een aanval van witte wolven
op een voorthollend ros.
Alle zeilen stonden vol, de boot slingerde heen en weer tot het water over de
boorden spatte en de raampjes in de kajuit gegrendeld moesten worden.
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Neen, het was geen tijd om te gaan slapen; het was een morgen van waakzaamheid,
van spanning en zorg.
Stampend en rollend ging de boot verder; het witte schuim vloog hoog voor den
boeg op en hooge bleekgroene golven braken hun koppen dicht achter het roer.
De pendéta keek naar den stuurman, die krachtig de stuurpen hield en met een
hoofdbeweging, wees hij naar de donkere dreigende massa, die snel nader kwam.
Toen werden met vliegende haast de groote zeilen ingehaald en geborgen en met
den gespannen kleinen kluiver, vluchtte de kleine boot als een meeuw naar de
landtong, die aan stuurboord, voor uit lag, om er achter te schuilen.
Gierend en loeiend stortte de wind zich op de boot, stuwde het water tegen hare
boorden op, brak een groote witte golf over den stuurman en het achterschip, drukte
haar neer dat zij schuin ging liggen... maar juist op dat oogenblik kwam zij achter
‘Batoe-lobang’, was zij behouden en ging ankeren niet ver van Amaholo1) en
Sérikombélo2).
En de groen grijze golven, hoog opgestuwd, tuimelden voort, bruisend vol kracht.
't Was op dien dag dat drie booten met bruine zeilen vergingen en van de bemanning
slechts één man aan land kwam; 't was op dien dag dat men te Ambon en te Loki vol
zorg was en in vreeze voor de witte ‘Victoria’.
In de oude kronieken van het land las de pendéta dien dag de geschiedenis van
Amaholo en Séri-kombélo. Deze groote dorpen zijn verdwenen, daar waren nu eenige
vreemdelingen uit het land der Benoengkoe.
Die kronieken vertellen van veel leed en van veel verdriet, van leugen en bedrog,
van onbarmhartigheid en van verwoestingen.
‘Aen d'oost sijde van de hoek van Ciél aff, hebben mede uit hare hooghten aen
strandt getrocken, ende der-

1) Bet. goede vader.
2) Naam van een aldaar vroeger bestaand groot dorp.
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selver vastichheden gedemolieert de negrijen Waiboutij, Liéla, Salauco’.
Ach, wae-poetih1)! het bestond niet meer toen de Pendéta den vorigen avond daar
ankerde.
Een waterval klatert daar naar beneden en dichte bosschen bedekken er de hoogten,
daar zijn ondoordringbare wouden, somber en stil, eenige huisjes van vreemdelingen
staan daar op het strand; en waar eens het door de Vereenigde Oost-Indische
Compagnie gestichte dorp lag, groeien thans klapperboomen van lieden, die aan den
overkant op het schiereiland Hitoe2) wonen.
Men heeft elkaar niet verstaan, van weerszijden groeide een haat die doodelijk
werd, die de dorpen en het land verwoestte en de menschen vermoordde.
De ‘Konink’ van Séri-kombélo pleegde eens verraad aan den vorst van Loehoe:
‘sijnde de principaalste oorzaken en autheuren van zooveel troubelen, lankdurige
oorlogen en bloedstortingen met d' eerste occasie bij de kop gevat, zoo zijn deselve
met zijn moeder en zuster Fatina en zijn half broeder, volgens Koninks3) bevel den
16 Juni 1643 ter dood verwesen en daags daarna voor de Poort op 's Casteels pleijn
te Amboina opentlijk onthalst en de Lighamen, nadat se drie uuren lang ten toon
gelegen hadden, door Sopi aan den Rodenberg begraaven’.
Maar rust en vrede kwam er niet.
‘Anno 1656 heeft men beraadslagt hoe men de volkeren van Hoeamohel, Bonoa,
Kelang, best verdeelen zoude, want den Admiraal de Vlaming van Outshoorn besloten
hadde van d' overheerde landen een woestijne te maken. Den Admiraal merkende
dat zonder groten ernst de Hoeamohelsche volkeren niet zouden willen worden
overgeplaatst naar anderen landen, heeft hij met de nieuwe landraden goed gevonden
zoo daar iemand de minste

1) Wit water.
2) Op het eiland Ambon.
3) Koning van Ternate.
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ingenegentheid tot verplaatsen thoonende, dat men zulk voor een dadelijke
wederspannigheid aannemen en zoo een persoon de cop voor de voeten leggen zoude,
werdende de orangkaijen1) verboden iets daarvan te reppen, dog het scheen dat het
zelve uijtgelekt moste zijn; want alle de gepardonneerde volkeren nu bijeen geroepen
zijnde en dit voorstel aangehoord hebbende, dorst daar niemand een woord
tegenspreeken, hij hielde haar luijden voor, hoe zij 's Compagnies dienaren gedood,
hun goederen gerooft, fortressen afgelopen hadden, en diens volgens als medeplighters
der dood schuldigt, dog door haar Eds. tot Batavia gunstig gepardonneert waren,
maar op die conditie, dat se promptelijk zoude hebben na te komen, het welk tot het
gemeene beste en welvaren van de Comp. zoude opgelegt werden en vermits zij daar
blijvende wederom nieuwe nagulen zouden aanplanten, die volgens haar trouweloosen
aard aan de vreemdelingen verkopen en daar uijt al wederom groote oorlogen zouden
spruijten, zoo hadde hij het land Hoeamohel tot een eeuwige woestijne gedisteneert,
en begeerde dier halven kortom datse met hare familiën en allen omslag hetzelve
zoude hebben te abandonneeren’.
‘De orangkaijen wierden na 't Casteel vervoert en aan den Rodenberg geplaatst
en de heijdenen in de verschillende dorpen van Leijtimor2) ondergesteeken, waarvan
namaals 't meeste deel tot het Christendom gebraght is’.
Eenige dagen later liep de ‘Victoria’ met wapperende vlaggen en spelende tifa-gong,
de reede van Boano op, waar het dorp van dien naam langs een blanke zandige kust
ligt op rotsigen bodem, beschaduwd door slanke klapperboomen. De golven rolden
schuimend naar het strand waar omheen zij zich als een keten van parelen vlochten
en wegzonken in het zand.
Te Boano is een oude Christen-gemeente uit de dagen

1) Regenten.
2) Eiland Ambon.
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van de Oost-Indische Compagnie. De vroegere piraten hebben zich niet door haar
laten ‘steeken’ en overbrengen naar 't schiereiland Leitimor.
Op een hoogen rots staat blinkend in de zon een gemetselde pyramide, naast een
granieten paal met het opschrift 16 V.O.C. 58.
‘Insula Bonoa per societatem euro indicam, quisita pro statibus confaederati Belgii’.
(Eiland Bonoa door de Oost Indische Compagnie verkregen voor de Staten van het
verbonden Belgium, [van de Vereenigde Nederlanden]).
‘Als in den Timoer-tijd de zuid-oosten winden waaien ontwaakt in zijn graf de oude
Laksamana1), de broeder van Seri-kombélo, de admiraal van de zee en zwoegend
gaat zijn adem op en neer. Met gevouwen handen houdt hij zijn gouden zwaard
omvat, dat rust op zijn borst; onder zijn hoofd ligt het schild waarmede hij eens de
vliegende pijlen opving, die de krokodillenhuid niet konden doorboren waarmee het
is bedekt.
Een gouden voorhoofdband ligt twee vinger breed om zijn grijze slapen en zijn
haren zijn in een wrong saamgeknoopt. Hij ligt begraven in de neb van een groote
galei van zes nadjoes2) en hij poogt op te staan, maar de zware steenen, die als een
pyramide door de Vereenigde Oost-Indische Compagnie boven zijn graf zijn
opgemetseld verhinderen hem dit.
Maar eens zal de zee den ouden vorst ter hulpe komen en de steenen met krachtige
golven weg slaan; de boot zal hem weer brengen op de purperen wateren, die hij
eens beheerschte. Dan zal de verdwenen bron opnieuw hare koele wateren opspuiten,
zal de bodem vruchtbaar, het moeras bij het dorp een binnenzee met helder water
worden, waarin zich zal spiegelen de vloot, van honderden slanke masten. Zijn
dochters zullen in reien dansen en de

1) Vlootvoogd. Laksamana is in de Mal. litteratuur de broeder van Sri Rama.
2) Hier, dekken, verdiepingen.
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jonge mannen rond het eiland Teja1) roeien en hun zang zal zijn een lied van
overwinnen op de V.O.C.
De zee zal schuimend tegen den boeg van zijn vaartuig opspringen en de dolfijnen
zullen spelend voor zijn schip uit gaan als om eere te bieden aan den grijzen
zeekoning. De stem van den ouden vorst zal diep van klank zijn, als een grooten
gong wen daarop geslagen wordt; het breed gouden zwaard zal glanzen in de zon.
Dan zal de admiraal van de Neerlanders voor hem vluchten en het eiland de zee
overheerschen’.
Aan het strand stonden de catechisanten om den Pendéta te ontvangen, zij zongen
het: ‘o, schit'rende kleuren van Nederlands vlag, wat wappert gij fier langs den vloed!’
en zingend ging men voorbij ‘het graf van den Laksamana’ rechts om naar de
goeroewoning, waar de pendéta zou logeeren.
Tegenover het huis van den Godsdienstleeraar staat hoog en blank het ruime
kerkgebouw met vele ramen, waar de Godsdienstoefeningen gehouden, de kleine
kinderen gedoopt, de catechisanten aangenomen worden en den lidmaten het H.
Avondmaal toegediend wordt.
Twee dagen lang was de pendéta in deze oude gemeente, waar het verleden als
een sage voortleeft, doch alle vijandschap tegen het Gouvernement verdwenen is.
Eenige dagen later kwam de Pendéta op de Noordkust van Seram.
De zee was rustig als een slapende, en de golfjes ruischten murmelend langs het
strand.
Stil lag het Alfoerendorp onder de hooge ranke klapperboomen, waarvan de takken
als pluimen opstonden en blauw glansden in de heete middagzon.
Boven de steile daken der huizen trilde de warme lucht en in de koele schaduw
op de erven zaten eenige mannen, die rustig keken naar den komenden Pendéta.

1) Een klein eilandje ten N.W. van Boano, vroeger schuilplaats van de zeeroovers.
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Eenige kinderen, jongens en meisjes, naakte figuurtjes, met kralen versierd, renden
van het strand naar de huizen, van de huizen naar het strand; jonge meisjes vlochten
rustig dun gesneden bamboebast tot manden en een oude vrouw weefde van
ananasvezels een kleurig bont kleed, dat eens op feesten gebruikt zou worden.
Zoekend liepen kippen rond om gevallen rijstkorrels te vinden en eenige honden
lagen in het zand, slapend met den kop op de uitgestrekte voorpooten.
De Pendéta ging naar een groepje mannen en zag al dadelijk den ouden Henäi
Noeroeé, den eersten priester van het dorp, zittend op een omgehakten klapperstam.
Een witte baard groeide verward om zijn gezicht, zijn lange zilvren haren waren door
een rooden doek saamgebonden.
Donker, bijna dreigend, stonden zijn oogen; norsch keek hij voor zich uit van
onder de overwelvende wenkbrauwen. Het was alsof een verborgen vuur in hem
gloeide en vonken spatten uit zijn blik. Maar waardig was zijn opstaan en trotsch
zijn beweging, toen hij de aangeboden hand van den pendéta aannam. Slank en rijzig
stond de grijsaard als een jonge sterke man en op een wenk bracht een jong meisje,
een mooi gekleurde mat om voor den Pendéta open te rollen.
‘Ga zitten Heer, ik heb een mat voor U laten spreiden’, zei hij, met zware stem;
‘ik ga weer op mijn boomstam zitten’.
Toen zette zich de Pendéta en keek op naar den priester, die nadenkend voor zich
uit staarde.
Hij was ouder geworden en zijn gelaat was met meer rimpels doorploegd, sinds
den laatsten keer dat de Pendéta hem ontmoette.
De macht van den ouden man was aanzienlijk en zijn invloed groot. Hij was een
hoogepriester van zijn volk dat vreesde in de banden van het Kakéhan-verbond1),
waarin het door de voorvaderen geslagen was. Reeds op achttien-

1) Een politisch-godsdienstig verbond.
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jarigen leeftijd was hij mee op sneltocht gegaan en had hij bevend zijn parang gewijd1)
in het bloed van den verslagene, een jong Christen van Serams Westkust.
Als jonge man had hij menigen sneltocht geleid en was zijn invloed als erfelijk
hoogepriester groot geworden; naar den ouden man luisterden allen in het dorp,
wanneer hij in de groote vergadering geheimzinnige en raadselachtige woorden sprak.
Menigen kreet om erbarmen had zijn oor gehoord, maar zijn gewapende handen
hadden dien kreet in stroomen bloed versmoord, en den gesnelden kop in de
Noenoeté2) gelegd. Daar sprak een groote vijandschap uit zijn gelaat en een verborgen woede smeulde
als een verterend vuur in zijn hart.
Te Boano had de Pendéta reeds gehoord, dat Henäi Noeroeé's eenige zoon en de
erfgenaam, gesneld was op een tocht over de bergen.
In machteloozen toorn droeg hij dit verlies, en hij kon niet dulden, dat het bloed
der gesnelden door den dood van zijn zoon over hem was gekomen.
De zoekende liefde had den Pendéta moedig gemaakt en hem aangespoord om
den ouden man in zijn eenzaamheid op te zoeken en geduldig wachtte hij zittend op
die mat, tot de grijsaard het woord zou nemen.
Toen Pisäa, zijn gehuwde dochter, sirih-pinang3) aangeboden had, waarvan de
Pendéta alleen de sirih-boeah4) nam, vroeg Henäi stug: ‘Ga je weer naar het Oosten,
Heer?’
Met vriendelijke stem antwoordde de Pendéta: ‘Ja, Henäi, ik ga weer naar de
gemeenten van de Christenen in het Oosten, om te zien of de kinderen op de scholen
goed vooruit zijn gekomen en om den ouden woorden van liefde te brengen, die God
ons eens gaf. Ook zal ik den menschen het teeken van Gods trouw brengen in het

1)
2)
3)
4)

Soho ropo.
Een gevlochten mand voor dit doel bestemd.
Ingrediënten bij het betel kauwen.
Katjes, bloemtrosje van de Sirih.
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Avondmaal waarvan ik je eens vertelde: en kleine kinderen zal ik doopen en brengen
in de gemeenschap met den Vader van alle leven’.
De oude man keek voor zich uit, zijn hoofd leunde op zijn hand.
‘Hebt ge ook kinderen Heer?’
‘Ja, Ama1), ik heb drie kinderen, twee meisjes, die als jonge reeën onder den
notemuscaatboom spelen bij de kabbelende beek, en een jongen, en ik hoop dat die
jongen eens mijn erfgenaam zal zijn’.
Toen zuchtte de oude man; zijn hand balde zich tot een vuist en lag gesloten op
zijn knie.
De Pendéta ging voort en zeide: ‘de jongen is nog klein, en tenger is zijn lichaam,
fijn is zijn stem als van een meisje, maar over eenige jaren zal hij grooter zijn en
flink worden en hij zal sterk worden om het goede te doen, als het God belieft’.
De hoogepriester richtte langzaam zijn hoofd op, keek recht in de oogen van den
Pendéta en zeide: ‘Die God van U is even zwak om uw zoon te bewaren als mijn
God, waarom zult gij een erfgenaam hebben en ik niet? Is uw gouden gong even
helder van klank als die van mij en zijt gij een zoon van Poelané2) en Ihamatäi2) als
ik, dat gij de vlucht van den vogel kent en de baan van Toealérawik3) weet aan te
wijzen?’
Zijn stem was zwaar en dreigend als een zware wolk waarin de donder gromt en
zijn oogen flitsten als een bliksemstraal, die neerschiet in den donkeren nacht.
‘Henäi Noeroeë, ik weet niet welke storm je ziel in beweging brengt en welke
gedachten achter je oogen zijn, maar waarom dringt daaruit een vuur naar buiten dat
verschroeien wil, en is je stem zoo zwaar van geluid als de val van een klapper op
vochtigen grond? Wanneer menschen je niet boos gemaakt hebben, is daar een leed

1)
2)
2)
3)

Vader.
Zoon van zon en maan.
Zoon van zon en maan.
Morgen-ster.
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over je gekomen dat ge niet dragen wilt; waarom zijt ge vertoornd op Lanité1) en
denkt ge dat mijn God aan hem gelijk is? Heeft mijn God ooit iemand leed gedaan
of de menschen op een dwaalspoor gebracht? Belooft Hij niet een zegen aan hen die
wel doen, dreigt Hij niet met straffen, tot het derde en vierde gelid de kinderen van
hen die kwaad doen? En als mijn God straft, dan is het om den ongehoorzame tot
inkeer te brengen en den ongehoorzame tot een volgzaam kind van Hem te maken’.
‘.... Pas op, blanke Pendéta, dat ge den dorstigen tijger niet wakker maakt en het
met bloed bevlekt zwaard van den ouden sneller niet over je roept!... Het wee van
Seram is over hem gekomen!....’
Van het strand kwam de klank van matrozen-stemmen die zongen: ‘Rust mijn
ziel, Uw God is Koning, heel de wereld zijn gebied’2).
‘Hoort ge, oude priester, den zang van die mannen?’ vroeg de Pendéta, ‘weet ge
wat zij zingen? Dat uw ziel rust moet vinden en God Uw Koning is’.
Was het de vrede-gevende melodie die Henäi kalmer maakte of was het dat hij
gevoelde onbeleefd te zijn geweest tegen zijn gast?
‘Heer, vergeef mij, ouden man, mijn toorn; maar mijn leed is groot en een van uw
Christenen van de Zuidkust heeft mijn zoon gesneld. Nu ben ik eenzaam en ik vergat
de vriendschap, die vele jaren reeds tusschen ons is’.
Toen boog de Pendéta zijn hoofd en werd hij verlegen, zoo dat het bloed zijn
aangezicht kleurde.
‘Een van mijn Christenen Ama, die je zoon snelde... hoe is het mogelijk! Maar de
Christenen mogen niet snellen! Waar is je zoon gesneld, Ama?’
‘Te Kairatoe, Heer!’
‘Wilt ge mij vertellen Ama, hoe de geschiedenis is, dat je zoon over de rivieren
en over de bergen ging en andere rivieren zag?’

1) Heer van de Schepping.
2) Gezang 22, luidt beginnend in 't Mal. Djiwa! diam, Toehan prentah; Alam toeroet firmanuja.
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Toen vertelde Henäi Noeroeé, de hoogepriester van het Kakéhan:
‘Wij hadden een nieuwe bailéo1) gebouwd en de heilige teekenen deden mij zien,
dat het de goede tijd was om een hoofd te zoeken. Wij hadden een oude veete met
de lieden van Kairatoe, die vroeger aan de bron van de Talarivier woonden in het
gebied van Hoenoetétoe en ik zond de hongi2) naar Kairatoe; mijn zoon ging mede.
Toen de heer Moorrees posthouder was, ben ik het laatst te Kairatoe geweest en in
mijn noenoeté3), droeg ik drie koppen mede van de soa4) Akolo’.
De herinnering aan zijn ‘helden-daad’ deed de oogen van den ouden man glanzen,
een lachje kwam om zijn mond.
‘Den weg duidde ik mijn zoon aan, hij was als de taling in de lucht, geen spoor
dat hij achterliet waar hij ook ging; hij ging voorzichtig als een slang, het geluid van
zijn gaan werd niet gehoord’.
De oude man vertelde met een trillende stem vol emotie, alsof hij zelf was geweest
bij de snellers op dien tocht. ‘Bij Mompokor5) lagen zij in hinderlaag en het komen
van een paar menschen werd gehoord; een van hen was een vrouw, die niet kan
zwijgen op haar pad, want haar stem was als het schetteren van den ekster. Op haar
hoofd droeg zij een mand met aardvruchten en pisangs, de eene hand was omhoog
en hield de mand vast, met de andere hand zwaaide zij heen en weer, maar haar gang
was langzaam. Achter haar liep haar man, met het geweer op den schouder, zijn
parang6) in de hand en hij lachte, want de vrouw was vroolijk en speelde met hare
oogen7). Zij keken elkander aan zoodat zij niet letten op den weg en niet zagen naar
de struiken, die even bewogen. Door zijn lachen

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

Geestenhuis, ook huis voor vergaderingen.
Koppenjagers.
Mand.
Stam.
Een sagotuin bij Kairatoe.
Kléwang, kapmes.
Lonkte met de oogen.
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en haar praten hoorden zij niet dat een haan overgehaald werd, mijn zoon was gehuld
in een wolk van rook, de kogel had de vrouw neergeworpen en stervend lag zij aan
de voeten van haar man’.
De Pendéta luisterde, zijn ziel was bedroefd om de arme vrouw, die zoo vroolijk
was en speelde met hare oogen, maar niet lette op den weg.
Rustig vertelde de oude priester en het vertellen scheen zijn droefheid en boosheid
weg te nemen, want zijn oogen stonden helder en zijn blik was zachter.
‘De makkers van mijn zoon schoten ook hun geweer af en een kogel vloog voorbij
den man van Kairatoe, van de soa Taniwel en een ander wondde hem aan zijn hoofd,
dat het bloed hem droop op zijn schouders. Toen sprong die man over het lijk van
zijn vrouw en schoot zijn geweer af, eenmaal en nog eenmaal, het was het geweer
van Uw goeroe, dat hij geleend had en twee der makkers van mijn zoon werden
gewond en vielen neer’.
De oude man hield een oogenblik op met vertellen.
Een nieuwe wolk kwam over zijn gezicht, het opgewekte in zijn oogen verdween,
somber, langzaam als in een droom, vervolgde hij: ‘Mijn zoon sprong uit het
struikgewas; als een taling die op het water neerschiet, vloog hij op den man van
Kairatoe af en als een meeuwenvleugel blonk zijn parang in de zon; maar de man
van Kairatoe was als een afgeschoten pijl, zijn parang sloeg op den rechterarm van
mijn zoon en krachteloos viel deze langs zijn zijde neer. Toen schreeuwde die man
van Kairatoe: “Jominé Siwalété ména höi!”1) en mijn zoon vluchtte met zijn makkers,
want vele lieden van Kairatoe kwamen aanrennen. Het bloed liep mijn zoon uit de
aderen, droop op den weg en gaf een spoor aan de vervolgers’.
De pendéta zweeg en zag die haastige jacht door het bosch, hoorde het gillen van
de jagers, het angstig zwoegend ademhalen van den vluchteling, die het pad der
verlossing zocht.

1) Vijand, Siwa is groot, hij overwint!
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‘Mijn zoon zag geen weg van ontkomen; hij vluchtte aan den kant van de Rioeapa
rivier, die zoo haastig naar zee stroomt. Daar kroop hij aan den hoogen oever in een
groote kuil van afgestorte aarde, waarboven een bamboestoel staat en de jagers renden
hem haastig voorbij. Maar het bloedspoor hadden zij verloren en zij zochten en
zochten en... vonden mijn zoon’.
Weer hield de grijsaard op met vertellen.
Na een poosje ging hij voort: ‘Men trok hem aan zijn voeten naar buiten, uit zijn
schuilplaats, hij smeekte om hem het leven te laten, maar zij sloegen hem neer... zijn
hoofd namen zij mee. Twee van zijn makkers werden begraven door lieden van
Oerauer, maar het lijk van mijn zoon wierpen zij in de rivier en weg dreef het,
misschien wel naar zee’.
Stil staarde de oude man voor zich uit en zacht zuchtte hij, zijn ziel weende en
klaagde om zijn zoon.
De zon was achter de boomen gedaald en neigde ter kimme, de mannen en vrouwen
die naar den tuin gegaan waren, keerden terug in hun dorp.
In een grooten boog gingen zij om den ouden priester en den pendéta, die stil
neerzaten en vóór zich uitstaarden. Hier en daar werd een rijstblok gevuld en jonge
meisjeshanden stampten de rijst met den stamper, die dof klonk op de gele harde
korrels. Ginds werd een wan heen en weer geschud of werd een vuurtje aangelegd,
waarvan de rook, licht blauw, lustig opkronkelde.
Van zee kwam de lijfjongen van den Pendéta en vroeg dezen namens den stuurman
of men met den stroom verder zou gaan, maar de Pendéta wilde eerst nog blijven bij
den ouden man, wiens ziel bevlekt was met bloed en wiens hart weende om zijn
zoon.
Zijn vaderliefde bedekte de schuld van den jongen man en door de onheilige macht
van zijn heidenschen godsdienst, zag hij niet het verkeerde van zijn daad.
Toen hief de Pendéta zijn hoofd op, legde zijn hand op de knie van den droeven
vader en zeide met zachte stem: ‘Ama, dat die Christenen van Kairatoe je zoon

Onze Eeuw. Jaargang 16

177
nebben gesneld bedroeft mij, want een Christen mag niet snellen, maar de toorn
kwam over dien man toen zijn vrouw aan zijn voeten neerzeeg en hij zelf in grooten
nood was. Hij vocht voor zijn leven, toen zijn parang het zwaard van je zoon wegsloeg
en zijn arm verwondde. De mannen van Kairatoe werden wild toen zij het bloed van
die vrouw zagen en den strijd van dien man. Toen verdween de geest van de
Christenen van hen en de geest van Siwa werd sterk in hen, zij deden wat de oude
adat1) hun voorschrijft. Gij hebt naar de leer van de adat de teekenen geraadpleegd
en een hongi uitgezonden en uw zoon zou als een held wederkeeren, maar hij bleef
in den strijd. Wat Lanité2) ons toezendt kan Lanité veranderen, maar aan de rampen,
die wij ons zelf op den hals halen is geen ontkomen. Gij treurt hier om uw zoon en
de man van de soa Taniwel weent om zijn vrouw... God doet geen kwaad maar de
menschen doen elkander kwaad en niet door God maar door de menschen is hier
droefheid en rouw.
‘Gij zijt een hoogepriester onder uw volk en voor uw volk moet gij rechtspreken
en ik geloof dat ge steeds rechtvaardig vonnis sprak over je volk.
‘Kunt gij geen rechtvaardig oordeel vellen over den man wiens vrouw neerviel en
die in grooten levensnood was?’
De priester wilde antwoorden maar de Pendéta hief zijn hand op als om zijn
woorden tegen te houden en vroeg: ‘Weet gij den naam van die vrouw van den man
der soa Taniwel?’
‘Heer, lieden van Noëi vertelden, dat zij Näitéoen heette van de soa Akolo.’
Toen werd het hart van den Pendéta als dicht geknepen en groot leed kwam daar
over hem, dat zijn stem weifelde en weemoedig vroeg: ‘Ama, zal ik je iets vertellen
en wilt ge naar mij luisteren? Want die jonge vrouw was een bekende van mij. Zij
was een jonge christen-

1) Overgeleverde gewoonte.
2) Heer des Hemels, der Schepping.
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vrouw en kort was zij van gestalte. Zij was steeds vroolijk, hare oogen waren als
lichtende sterren en haar mond lachte voortdurend toen ik haar het laatst zag. Hare
kleine handen waren ijverig bezig en naaiden aan een heel klein baadje, zoo groot
als een paar mannenhanden, want in haar zong een lied van verlangen. Onder het
afdak van haar huis zat zij en toen ik haar in de koele schaduw zag zitten met haar
blije oogen en dat kleine baadje, dacht ik: hoe vroolijk zal deze jonge vrouw haar
kindje brengen naar den doop in de kerk. Ik verblijdde mij in hare vreugd, want haar
leven was vol droefheid geweest.
Haar vader heette Pai Séman Akolo en met zijn vrouw en jongste kind ging hij
eens naar zijn tuin, maar Näitéoen was in het dorp gebleven, bij den goeroe op school.
Zij was toen zeven jaar, en van het Noorden kwam over de bergen een krachtige man
met sterke armen; zijn oogen zochten als de oogen van den havik die scherp ziet,
zijn voeten waren snel, als de hoeven van het hert, dat over de velden rent.
Toen die sterke man van over de bergen Päi Séman Akolo met vrouw en kind in
hun tuin huisje zag slapen, snelde hij naar zijn makkers, die hem volgden, samen
vielen zij op de slapenden en hun zwaard droop van bloed.
Näitéoen had geen ouders en geen zusje meer, een oom voedde haar op... het wee
van Seram was over haar gekomen’.
De oude priester haalde diep adem, zijn hoofd boog zich naar den Pendéta.
‘Kent gij den man, die zoo sterk was?’ vroeg hij dringend.
De Pendéta deed alsof hij niets hoorde, hij vervolgde langzaam: ‘Toen Näitéoen
twintig jaar was, trouwde zij met den man uit de soa Taniwel en zij waren gelukkig
als menschen die elkander liefhebben, zoo gelukkig als gij waart Ama toen gij je
bruid van haar ouders ontving.
Ik heb haar huwelijk gesloten en ingezegend Ama, ik hoopte hun kind als het
geboren was den voor ons heiligen doop toe te dienen.
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Dertien jaar later, na den dood van hare ouders, kwam het blinkend zwaard snel als
de vlucht van de blanke meeuw weer over de bergen naar Kairatoe.
Weet ge welk zwaard dit was Ama, is het nooit in je handen geweest en is het tot
je terug gekomen?’
De priester keek strak voor zich uit. Hoe oud was die man! Wàt zagen zijn oogen
die als glas waren en streng voor zich uit staarden?
Waarom beefden zijn handen en legde de linker zich op de hand van den Pendéta
en drukte deze met kracht?
Eentonig werd de stem van den Pendéta en als droppels water op zandigen bodem
vielen langzaam zijn woorden, dof en klankloos.
‘Toen werd die jonge vrouw die een heel klein baadje genaaid had en zoo
verlangend was, gedood; aan den voet van haar man viel zij neer....
Ama, ik ben geen zoon van Poelané en van Ihamatäi, de vlucht van den vogel ken
ik niet en den baan van Toealé-rawik weet ik niet aan te wijzen, maar ik weet, dat
het blanke zwaard de blinkende meeuw neersloeg en den zoon doodde van den vader,
die rampen deed komen over het huis van Akolo. Dit is de vergelding van God en
nu is God over je gekomen. Hij wil, dat ge zult ophouden met kwaad doen en dat ge
je volk zult verlossen van den ban waarin het leeft.
Gij klaagt over je zoon en ik klaag over mijn Christenen. Zeventig van mijn
Christenen zijn in zeven jaren tijds gesneld en daarenboven zijn velen zwaar gewond
nauwelijks de hongis ontkomen. Waarom zullen wij elkander nog kwaad doen, heeft
er niet reeds bloed genoeg gevloeid? Want door de menschen is er droefheid en rouw.
Waarom zullen de zonen van Noesa Ina1) en de kinderen van Siwa2) elkaar dooden?
Laat er toch vrede komen en keer terug van je dwalingen, want menschen-bloed kan
geen

1) Noesa = eiland, Ina = moeder. Seram wordt moeder-eiland genoemd, maar Noesa Ina wordt
ook gepersonifieerd als eene vrouw.
2) Siwa een der kinderen van Noesa Ina.
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vrede geven, dit kan alléén het bloed van Jezus, den grooten Koningszoon’.
De oude man stond op en zeide met trillende lippen: ‘Heer, uw verhaal is scherp
als de spits van mijn lans, maar uwe woorden vertellen mij van uw medelijden; ik
zal alles overleggen, want ik moet vele jaren overzien omdat ik een oud man ben
geworden’.
Toen wenkte hij Pisäa zijn dochter en deze noodigde den Pendéta om dien avond
in het dorp te blijven en de boot voor de kust te laten ankeren.
De oude man ging langzaam naar zijn huis, zijn lichaam recht op, maar zijn oogen
peinsden en de lippen waren op elkaar geklemd.
In het hart van den Pendéta was een stille bede tot God, die de harten neigt, de
stormen stilt, den menschen vrede kan geven in de wedergeboorte der ziel.
De oude priester was sinds eenige jaren een vriend van den Pendéta, maar nog
geen vriend van zijn God.
‘Al zijn uwe zonden als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw, al zijn zij
rood als Karmozijn, zij zullen worden als witte wol’, dacht de Pendéta, terwijl hij
den grijsaard nakeek.
Pisäa stond nog bij den Pendéta en zeide zachtkens: ‘vader is oud geworden en
toen mijn man hem moest zeggen, dat zijn zoon niet weer terug kwam en zijn gewijd
zwaard verloren was, greep hij met beide handen naar zijn hoofd; het was alsof zijn
hart stil stond en zijn oogen hadden hun glans verloren.’
‘Ja Pisäa, hij is zwaar gewond en het zwaard is door zijn ziel gegaan, daar is nu
een groote strijd in hem, omdat zijn eigen bloed het bittere smaakt van den
geestendienst, moge God hem uit deze duisternis brengen naar het licht der omkeering
op den weg dien Jezus aanwees’.
‘Heer, mijn man en ik durven hem niet zeggen dat hij schuld heeft, en in het dorp
zijn allen vol vrees voor hem, want zijn hand was steeds zwaar en het geluid van zijn
stem is heftig als hij toornt’.
‘Pisäa, ik blijf hier van avond, zeg dit ook aan je
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man, tegen den morgenstond zal ik verder gaan, ik wil van avond nog meer met vader
spreken’.
De krachtige vrouw hief hare wenkbrauwen op, boog zich, rolde de mat op en
ging er mee in haar huis. De Pendéta ging naar het strand, keek naar de zee en de
wolkjes, alles in glans van de zilveren maan.
Toen kwam de stuurman bij hem zitten en beiden spraken over de jonge vrouw
van Kairatoe en haar man.
‘Sioh’1), zeide de stuurman. ‘Is het Näitéoen! dan is Patih Orit haar man.’ De
Pendéta herinnerde het zich dat het Patih Orit was dien hij een maand of tien geleden
met Näitéoen in het huwelijk had verbonden. Hoe trotsch was hij, hoe groot en forsch,
hoog uitstekend boven zijn klein bruidje wier kleine slanke hand lag verborgen in
de groote breede mannenhand. Hoe zacht was hij voor zijn kind-vrouwtje, hoe
vreeselijk zijn oplaaiende toorn. Hij deed zoo goedig onhandig in de kerk; en nu...
als een jonge held streed hij voor zijn leven en nam bloedige wraak voor zijn vrouw.
Arme Patih Orit! ook over hem was het wee van Seram gekomen.
De Pendéta sprak niet meer met zijn stuurman, zwijgend zaten zij beiden en keken
naar de ruischende zee, die steeds de melodie zingt van komen en gaan.
Een uur later ongeveer kwam Pisäa naar het strand, zij zocht den Pendéta en zeide;
‘Heer, vader wil U nog spreken, wilt gij mede gaan naar hem?’
De Pendéta wikkelde zich in een mantel van wol, want de landwind kwam van de
bergen en hij volgde de flinke vrouw, die hem naar het erf van Henäi Noeroëé bracht.
‘Ik weet niet wat vader wil’ sprak zij, ‘maar er is een vriendelijk woord uit zijn
mond gekomen; mij streek hij over de hand, en den maoewén pari2) snauwde hij af
toen deze hem wilde afhalen om mee naar het geestenhuis te gaan’.

1) Uitroep van wee en medelijden.
2) Een der voorname priesters.
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Bij een vuurtje zat de oude man; toen de Pendéta kwam stond hij op en ging naast
den Pendéta op een mat zitten.
Het was stil in het dorp, dat glansde in het zilvren licht van de maan; wuivend
ruischten de takken der palmen, het was een zang van rust en van vrêe.
De grijsaard keek den Pendéta aan en zeide: ‘Heer, zoo even hebt gij gevraagd:
“waarom zullen de zonen van Noesa Ina en de kinderen van Siwa elkander dooden?”’
‘Ja, Ama, dit heb ik je gevraagd’.
‘Kent gij het verhaal van onze stammoeder en hare drie kinderen?’
‘Ama, ik zou het gaarne uit je mond hooren, want gij zijt een oud man en de zangen
van je volk kent gij beter dan ik’.
‘Wilt gij dan naar mij luisteren Heer en niet letten op den gang der maan?’
‘Ama, mijn oor zal luisteren en mijn oog zal uw stammoeder zien met hare drie
kinderen en niet letten op den zwevenden gang van de maan’.
Toen vertelde de hoogepriester van het Kahéhanverbond met zachte stem:
‘Van het Westen dreef op hooge golven naar Serams kust een boeah kelapa1). De
stroom liep van het eiland Téja naar de steile kaap. Deze keek met gefronst gelaat
op de zee neer en stootte den golvenden stroom boos van zich en het schuim vloog
lachend tegen zijn voeten op en besprenkelde met zoutdroppels zijn gezicht.
In een vrededans en zingend rafelde de stroom verder en de boeah kelapa droeg
hij in zijn armen en speelde daar mee.
De nieuwe maan riep het levend water, om getuige te zijn van haar ontwaken, het
rende met haast als een jonge man die voor het eerst tot een sneltocht wordt
opgeroepen. Maar van de bergen kwam een breede stroom en hij was gehuld in een
kleed van gele kleuren als de

1) Kokosnoot.
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schaamgordel, wanneer die voor het eerst aangelegd wordt.
Grijze kleideeltjes zweefden spelend in dien breeden stroom.
De rivier-stroom kwam in botsing met den golvenden zeestroom en vocht met
hem om de boeah kelapa.
De boeah kelapa vond die zwevende kleideeltjes zoet en rukte zich los, uit de
bleek-groene armen van den zeestroom, die haar omstrengelden, en dreef naar het
strand.
Daar stond een jonge sterke vrouw. Hoog was haar lichaam opgericht en rank en
slank was zij als de stam van den pinangpalm, en het water kabbelde aan hare kleine
voeten.
Zij was breed van borst en de sterke armen lagen gevouwen op haar rug.
Het ravenzwart haar met blauwen glans was in een dikken wrong saamgeknoopt
en werd bijeen gehouden door een band van gekleurde pandanbladeren; om hare
heupen droeg zij negen rijen rood gekleurde rotanbanden en om haar hals vijf rijen
roode kralen; en meer kleeding droeg zij niet.
Haar levendig, bruin oog, keek zoekend naar het water.
Daar boog zich haar rank bovenlijf en met een kreet van verrukking nam zij de
boeah kelapa in hare beide, kleine, handen.
In het Westen, stond even boven den horizon de kleine sikkel van de nieuwe maan.
Als een offer hief de jonge vrouw de boeah kelapa in hare handen op naar het zilver
licht, en met een zachte stem fluisterde zij: “Moeder Poelané, ge hebt mijn zuchten
gehoord, in verlangen zal ik wachten”.
Als een hinde rende zij landwaarts door de struiken en het bosch, over de heuvels
en de bergen tot de morgenzon opkwam en haar glanzend licht de nevels rood ging
kleuren. Op den Noenoesakoe1) stond de jonge vrouw en boog zich diep ter aarde.
“Vader zon”, fluisterde zij, “uw brand schroeit mij van

1) Een legendarische berg.
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binnen, heb medelijden met de jonge spriuiten wanneer zij uit deze boeah kelapa
komen, verschroei gij ze niet, want zij zijn mijne kinderen, door moeder Poelané mij
beloofd”.
Toen plantte zij, op den top van den Noenoesakoe die boeah kelapa, legde zich
neer in de schaduw van den grooten en heiligen waringinboom en droomde een
langen zoeten droom.
Over dag zocht de zon met scherpe stralen, die als blinkende lansen staken, haar
te wonden, maar de bladeren der waringin verborgen haar en dekten haar als een
schild.
Des nachts zocht de maan haar en keek stil lachend op haar neer, dan wuifden de
bladeren van de waringin vroolijk en openden zich, keken ernstig neer op de slapende
vrouw en bestrooiden haar met de roode fijne vruchtjes.
Rustig ging haar borst op en neer en de droom bracht haar in landen van groot
verlangen en heilig blank licht.
Negen maanden en vijf dagen1) had zij geslapen en gedroomd, toen een witte duif2)
op haar neer streek, gelokt door de roode rijpe vruchten van den Waringinboom.
Zacht kirrend zat zij op haar schouder die rond was en met de blanke, slanke wieken
klepte zij van vreugd.
Toen kwamen, als vlokjes van de kapokvrucht aanzweven, met zilvren
vleugelgeklap, een schaar van witte duiven en zetten zich om de slapende en allen
kirden het lied van den morgenstond, dat zij zongen als zij ontwaakten.
En met groote oogen van verbazen keek de jonge vrouw op uit haar slaap.
Met schrik vlogen alle duiven op en het geluid van hun wiekenslag was als het
loeien van een stormwind wanneer hij van de bergen komt.
De jonge vrouw kreet in pijnlijk ontwaken en was

1) De getallen negen en vijf, siwa en lima, zijn heilige getallen.
2) Symbool van geluk.
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beangst en vol zorg. Zij viel op haar knieën en hief hare armen op naar de zon, die
de morgenwolken kleurde, haar oogen stonden vol tranen en hare ledematen beefden.
“O, moeder Poelané! ik ben in grooten nood”, klaagde zij met neergebogen hoofd.
Haar wrong was losgegaan en in lange breede bundels vielen de haren over haar
rug en haar borst.
Koel wuifden dichtbij drie klapperboomen op de plek waar zij die boeah kelapa
geplant had en aan den voet daarvan, zaten drie kleine knaapjes.
“Noesa Ina, Noesa Ina, neem ons in je sterke armen” smeekten zij, “Noesa Ina,
Noesa Ina, draag ons aan uw borst”, klaagden zij.
Toen kwam daar een teere liefde in haar en deze nam haar angst en zorgen weg.
Gelukkig lachend, stond de jonge vrouw op, nam de kinderen in hare armen en
drukte ze vol liefde aan hare borst.
Den eersten, noemde zij Oeli Asa, den tweeden, den slanken en ranken, Oeli Siwa
en den derden, den kleinsten en teersten, Oeli Lima.
Van blijdschap schreide zij zoete tranen en als een zilvren band zich slingerend
huppelden drie beekjes naar de zee.
Die beekjes werden groote, bruisende, rivieren, de Sopa-léwa, de Waéla Eti en de
Waéla Tala, stroomend naar het Westen, Zuiden en Oosten, waar zij het land
vruchtbaar maakten en de planten besproeiden.
En als de zon hen beschijnt spatten zij vonken van brillant, maar als de maan hen
bestraalt, hullen zij de oevers in lange nevelsluiers; opgaand als naar een feest,
kabbelen de golfjes en glanzen als droppels van parelmoer’.
Lang bleven de Pendéta en de oude man zwijgend zitten.
Neen, de Pendéta dacht niet aan den gang der maan en aan den tijd, want de oude
man had een lied gezongen als een bard en in de ziel van den Pendéta waren nog de
melodieën van poëzie, die hij sprak.
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Als droomend zeide hij: ‘Kairatoe1) is een zoon van Noesa Ina, een kind van Siwa
en de kleinkinderen doen elkaar kwaad’.
De oude man had zijn hoofd gebogen, in rust lagen zijn handen, gevouwen op zijn
knie.
De Pendéta hernam: ‘God had een Zoon en zond hem naar de aarde om te geven
vrede aan de zoekende harten der menschen, die zoo ongelukkig zijn. Hij wil de
kinderen van Siwa weer tot elkaar brengen en gaat zoekend langs het strand of Hij
ook een hart kan vinden, dat vrede wil.
Ama, zullen wij samen de kinderen van Noesa-Ina bij elkaar roepen en hen naar
den Zoon van God brengen, die van de zee komt en langs het strand gaat en zoekt?’
‘Gij vergeet Heer, dat een raad van priesters achter mij staat!’
‘Ama, gij hebt mij verteld van de Stammoeder en hare drie kinderen, zal ik je
vertellen van de bruid van den Siwavorst, die neerdaalde van den bergentop, waar
de bronnen zijn en de negen rozen op een stengel staan en de melatibloem blank rust
op haar blad?’
‘Meent gij het verhaal van Anina, Heer?’
‘Neen, Ama, ik dacht aan de Waé lemasé en de wachtende bruid.’
‘Vertel Heer, ik zal luisteren’.
De Pendéta wenkte Pisäa en haar man en het meisje dat het matje geopend had
om zich bij hen te zetten.
Het vuurtje werd opgestookt, eenige takken daarop gelegd en oranje-rood brandde
het hout met lustige dansende vlammen.
De Pendéta dacht toen opeens aan zijn moeder, die hem sprookjes vertelde, toen
hij klein was, van de witte vrouwen van de wadden, in sluiers van nevelen gehuld
en met lange kleeden bedekt die achter hen aansleepten en ruischten van zij en zwaar
waren van brocaat. Hoe luisterde

1) Plaats-namen worden in gesprekken wel als personen-namen gebruikt.

Onze Eeuw. Jaargang 16

187
hij toen met schitterende oogen, met de armen op de tafel en zijn kin in de handen.
Toen verhaalde hij eerst langzaam als zijn moeder, maar daarna alsof heel zijn
ziel het zag: ‘Eens kwam van de bergen een jonge vrouw en op haar hoofd blonk
een eenzame ster die glinsterde en lichtte als een brandend vuur.
Zij wandelde langs de kabbelende Waé lemasé-beek en in hare hand had zij negen
melatibloemen en negen roode rozen die op één stengel staan.
Om hare heupen had zij een gordel van rood geverfde rotanbanden1), meer kleeren
had zij niet, en als zij liep was het alsof zij zweefde.
Hare oogen waren iets droef en peinzend en staarden zoekend voor zich uit. Als
pijlen vlogen dan hare donkere blikken. Het losse haar golfde in dikke bundels over
haar rug en de varens bogen hun bladeren voor haar en de parkieten in de boomen
keken nieuwsgierig naar beneden.
Aan het strand stond zij, op het witte zand, en luisterde naar het lied van de golven,
die zingend nader gleden, achter elkaar aan, in vele rijen, en zich neerlegden aan
haar voeten. Van de rots kabbelde het water en viel juichend en klaterend naar beneden
en de wind wuifde met de klapper-kronen en zong jubelend een lied.
Iederen avond, tegen dat de zon onderging, kwam zij naar beneden van de bergen,
de bruid van den Siwavorst, om hem te begroeten als hij kwam van de zee.
De ster op haar hoofd zou hem den weg wijzen en de bloemen zouden hem een
zoete geur van hare liefde zijn.
“Waarom komt ge niet, waarom komt ge niet”, fluisterde zij: “ik wacht al sinds
maanden”.
Achter haar gluurden tusschen de lage struiken, twee schuine valsche oogen en
een breede kop, als met groen bronzen platen beslagen, grijnzend vol wellustig genot;

1) Deze banden dragen de Seramvrouwen nog, in 't Maritiem Museum te Rotterdam zijn eenige
exemplaren.
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breede handen met nagels als tijgerklauwen, groeven zich diep in het zand; de
achterbeenen zetten zich schrap en de staart bewoog langzaam heen en weer, maar
schuifelde niet op het zand.
“Altijd die zee en altijd dat lied”, zuchtte zij.
“Die bruid moet ik hebben”, dacht de oude krokodil, die daar gluurde en loerde
en zich gereed maakte om te springen op zijn prooi.
De golfjes vlijden zich om hare voeten en kabbelden angstig tegen haar op; als
om haar te waarschuwen en haar te helpen; het schuim omringde hare fijne enkels
en de wind riep de wolken om naar het Westen te gaan en de maan te bedekken.
“Ik kan niet meer wachten, waarom komt ge niet”, klaagde zij.
Toen stond de oude groene krokodil op en legde zijn klauwen op haar schoon jong
lichaam en droeg haar in de grot, die daar is bij de Lemasé-beek.
En 's avonds, in nevelen gehuld, mag de jonge bruid naar buiten komen en in het
zingen van de zee, het wuiven van de bladeren en het vallen van het water, hoort ge
haar lied van weemoed en verlangen.
Steeds klaagt zij en roept angstig om den zoon van den ouden Siwa-vorst’.

II.
Knie aan knie zaten de mannen aan het eind van de bailéo, op een lange vierkant
gekapte balk en vóór hen brandden eenige damar1) pitten. De voornaamste plaats in
het midden was leeg, links en rechts zaten twee sober gekleede bruine gestalten met
niet meer dan een schaamgordel om hunne lendenen, die geklopt was van de
binnenbast van een boom.
Het ravenzwarte lange haar was in een rooden doek saamgebonden en in de ooren
hingen ringen van zilver of tin.

1) Hars.

Onze Eeuw. Jaargang 16

189
Alleen vóór die acht mannen brandde het licht; groot waren de fantastische schaduwen
achter hen op den wand; bleek lichtte een ris van bijeen gehangen schedels
spookachtig met holle oogkassen boven de mannen, die daar samen zaten.
Rondom het geestenhuis was het stil, alleen het ruischen van de bladeren en de
hooge boomen werd gehoord en niet ver in het donker van den nacht stroomde haastig
een beekje voorbij.
Sinds eenige uren zat men bijeen en wachtte geduldig, zonder op den voortgang
van den tijd te letten; het werd laat, maar Hénäi, de hoogepriester kwam niet.
Eindelijk sprak een kleine tengere man met scherpe oogen, dien men den bijnaam
van ‘Havik’ gegeven had: ‘Hénäi blijft lang weg, hij is nog niet tot eene beslissing
gekomen’.
Men antwoordde hier niet op, bleef als in gedachten verzonken, keek naar het
gloeien van de damar pitten, wier zwarte walm naar het dak opkringelde.
De Maoewén Pári, zat met zijn kin rustend op de hand en keek schuin naar den
jongen man, die geen geduld had en over het komen van den voornaamsten priester
durfde te oordeelen.
Eenige oogenblikken later, hoestte de Maoewén lalaména1) en zonder zijn hoofd
op te heffen, zeide hij langzaam: ‘Hénäi is oud geworden, hij zal ingeslapen zijn en
vergeten hebben, dat wij hem hier wachten’.
Weer was het stil en oogenschijnlijk wachtte men geduldig. Nu en dan knetterde
de damar vlam, verminderde het licht, maar de jongste der priesters rukte met zijn
vingers de omgewikkelde bladeren van de damar pit af en de vlam brandde weer
helderder en lustiger op.
Eenige uren waren onder het wachten en droomen voorbij gegaan, toen de
Maoewén pári naar de leege plaats schoof, daarop ging zitten en zeide: ‘Hénäi is niet
gekomen,

1) De priester die als peet optreedt bij de opneming van nieuwe leden in het verbond.
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wij zullen nog eenige oogenblikken wachten, hij is een oud man, misschien heeft hij
eerst wat willen rusten en zijn gang naar hier is niet meer zoo vlug als vroeger,
denkelijk is hij reeds op 't pad, ik zou den jongsten onzer willen vragen hem te gemoet
te gaan, al is het ook tot zijn huis, als hij daar is, hem tot hier te geleiden; want Hénäi
vergat nooit te komen’. De eerbied voor den ouden man deed hem zoo spreken.
De jongste der priesters stond zwijgend op, hij hing zijn masakété1) aan den linker
schouder; onder den arm, nam hij de parang2) die naast zijn voeten lag; hij greep zijn
geweer en ging naar buiten, waar hij het trapje afdaalde en langs een smal kronkelend
voetpad ging, tusschen hoog opgaand struikgewas, in een oud bosch, naar het dorp
van Hénäi.
Zijn oogen boorden door de duisternis, zijn voeten gleden zacht over de vochtige
bladeren die over den weg lagen. Onhoorbaar ging hij, vlug, met lichten gang, maar
hij ontmoette den verwachten ouden priester niet.
Bij het dorp gekomen keek hij met scherpen blik om zich heen en toen hij niemand
zag ging hij achter de huizen om, over de erven, naar de woning van Hénäi.
Hier klom hij zachtkens een trapje op, gluurde naar binnen en zag bij het walmend
licht van een paar damarpitten, den ouden man gehurkt zitten, met het hoofd rustend
in zijn hand.
Hoe stil hij ook gekomen was, de oude man scheen hem gehoord te hebben, want
hij keek op en staarde naar de deuropening.
Een oogenblik bleef de jonge priester nog staan gluren, om zijn mond kwam een
glimlach toen hij den ouden man onderzoekend naar de deuropening zag turen; toen
hoestte hij even en klopte op den drempel van de woning.
De oude man ging rechtop zitten en zeide: ‘kom maar hier Inané, ik heb je komen
gehoord en ik weet reeds

1) Een tasch.
2) Kapmes.
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dat ge door de anderen gezonden zijt om mij te gemoet te komen’.
Inané sprong lenig naar binnen en hurkte naast den ouden man neer en zeide: ‘toen
ik op weg was naar hier keek ik rond of ik Ama zag en begeleiden mocht naar de
vergadering, maar de weg was leeg en ik verblijd mij dat ik U hier vind. De vrienden
wachten op uw komst, eenige damarpitten zijn reeds opgebrand, het zal niet lang
duren of de morgen breekt aan, waarom zullen de menschen ons zien, als wij terug
komen van het huis in het bosch?’
De oude man keek een oogenblik voor zich uit en zeide met weifelende stem: ‘Ik
wilde gaan, maar daar is iets wat mij tegenhoudt en ik weet nog niet wat dit is. Ik
geloof, dat de tijd van vergaderen niet goed is’.
‘Ama, de vrienden wachten; als gij in de vergadering komt zullen de gedachten
weer helder worden, wij willen gaarne je beslissing hooren’.
‘Dit is het juist, ik kwam nog niet tot eene beslissing’.
‘Als ge mee gaat zullen de vrienden je kunnen helpen Ama; laat ons gaan, zij
wachten’.
‘Neen, Inané, ga gij terug en zeg, dat wij een ander keer zullen vergaderen’.
Inané stond langzaam op en ging terug naar het geestenhuis, langs 't donker pad
in het dichte oude bosch.
Hénäi bleef gehurkt zitten en gaf zich over aan zijn overpeinzingen.
Men zou dien nacht een hongi organiseeren; ook hadden de medepriesters er bij
hem op aangedrongen, om het bloed van zijn' zoon te wreken, maar sinds de pendéta
van hem heen gegaan was, had Hénäi geen rust gevonden en was zijn wil niet meer
veerkrachtig. Hij was besluiteloos geworden en het was alsof het behandelen van de
adatzaken hem meer vermoeide, er kwam ook een groote onverschilligheid over
hem, die hij vroeger nooit kende.
Inané vertelde aan de wachtenden hoe hij Hénäi bij de brandende damarpitten in
gepeins had aangetroffen en deelde mede dat hij dezen nacht niet kwam.
Toen lachte de Havik, de jonge man met de scherpe
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oogen en zeide: ‘Nu de zoon van Hénäi niet weer keerde is hij een oude vrouw
geworden, straks gaat hij nog houtjes sprokkelen in het bosch om een vuurtje onder
den slaapbank aan te leggen.
De Maoèwén pári stond op, ging naar den “Havik” wiens mond lekte als een oude
prauw’1), ging hoog opgericht vóór hem staan en sprak dreigend: ‘hou je mond, je
weet niet wat ge zegt, je lijkt wel een jaarvogel die overal laat hooren waar hij vliegt’.
Zwijgend keerde hij zich om, de anderen volgden hem, daalden mede het trapje
af, liepen achter elkaar aan en gingen naar hunne paalwoningen, zonder onderweg
ook maar één woord te spreken. Afscheid nemen deden zij niet van elkaar en een
hand gaven zij elkaar ook niet, dit was geen gebruik. Den volgenden morgen ging de Maoewén pári naar het erf van Hénäi.
Deze zat in een kain2) gewikkeld, bij een vuurtje dat Pisäa voor hem aangelegd
had. Zonder iets te zeggen zette hij zich bij hem neer, hief zijn wenkbrauwen even
op bij wijze van groet. Pisäa bracht de sirih-pinang, waar beide mannen hun deel van
namen. Na een poosje zwijgen opende de oude man het gesprek.
‘Ik kwam niet omdat ik niet tot eene beslissing kon komen, het is alsof al mijn
kracht verdwenen is. Een kind heeft een wil en drijft zijn wil door, maar ik heb geen
wil meer, ik ben moede geworden’.
‘Ama, wij willen het gewijd zwaard terug halen en uw' zoon wreken’.
‘Als ik was gelijk eenige maanden geleden, zou mijn bloed in mij koken en ik
reeds op weg zijn, maar sinds ik den Pendéta gesproken heb en hij mij van Zijn' God
vertelde die wraak neemt en van den Koningszoon die de zielen van de kinderen van
Noesa-Ina zoekt om hun

1) Letterlijke uitdrukking zoo als Inané ze gebruikt, misschien van de Amboineezen
overgenomen, die spreken van ‘moeloet botjor’, lekke mond.
2) Doek.
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vrede te geven, ben ik zwak geworden en is het bloed loom in mij’.
‘Wat de Pendéta met Ama besproken heeft is mij onbekend, maar Ama is een oud
man en bij hem is meer wijsheid dan bij den blanken man, die van het Westen komt,
en uw zoon wel kan zijn’.
‘Zeker, maar hij komt van het Westen en weet ge niet dat van daar de zoon van
den Siwavorst moet komen? De Pendéta zegt, dat die zoon de Koningszoon is die
de zielen van ons volk zoekt en niet wil dat wij elkander vijandig zijn. Hij vertelt dat
hij een bode van dien Koningszoon is. Ik was boos op hem, maar zijn woorden waren
scherp als de punt van onze oorlogspijlen en zij waren zacht als de stem van eene
moeder die haar weenend kind in hare armen troost. In mijn boosheid weende mijn
hart om mijn zoon en in zijn boosheid weende zijn hart om ons volk. Hij noemde
ook onze vijanden kinderen van Noesa Ina en van Siwa’.
‘Ama, wij zaten gister samen en wij wilden een hongi uitzenden om wraak te
nemen voor uw leed en voor ons dorp. Men zal om ons lachen als wij ons niet
bewegen; onze eer zal verdwijnen en de porceleinen schalen in de geestenhuizen
zullen een geluid geven alsof zij gescheurd zijn, wanneer daar geen bloed op
gesprenkeld wordt van den vijand van Mompokor’.
‘De Pendéta zegt, dat de Koningszoon eens alle wraak wegnam door zijn eigen
bloed voor anderen te geven en dat daarom wraak geen vrede meer geeft’.
‘Ama, toen Noesa Ina eens ging baden, lag op den bodem van het meer een groote,
ronde, platte schelp, zij blonk en schitterde glanzend wit, als het water boven haar
kabbelde.
Toen deed Noesa Ina haar rooden gordel af en waadde naar de diepte, waar het
water kwam tot haar hals. Zij trachtte met haar teenen de schelp te grijpen, maar de
schelp was door wieren in 't water te glad, toen dook zij onder. Zij greep de schelp
met hare handen en bracht haar naar boven; in het licht was zij zoo wit als hare
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tanden en de onderkant was licht gekleurd als de teint van haar huid. Ge weet dit
Ama’.
‘Ja, dit weet ik, ga voort, ik luister’.
‘Die schelp was zoo groot als een van onze borden en als de zon op haar scheen,
speelden daarin al de kleuren die daar zijn. Nog nooit had Noesa Ina zoo'n mooie
schelp gezien en zij genoot van het spelen der kleuren, als de zon haar bescheen.
Op zekeren dag had Asé de schelp in zijn hand en hij zag al het moois wat daarin
was. Siwa kwam bij hem staan en wilde ook zien naar de kleuren en den glans. Toen
sloeg Asé met de schelp naar Siwa en de scherpe rand sneed Siwa in den hals, dat
het bloed op zijn schouder droop en op zijn borst.
Noesa Ina kwam op het schreien van Siwa aanloopen en zeide: “Siwa zal Asé
straffen en zijn bloed zal ik doen vloeien”.
Met een doorn prikte zij Asé in zijn borst, negen maal links en negen maal rechts
boven elkaar en naast elkaar, het bloed ving zij op in de schelp, als bloemen lagen
de bloeddroppels daarop.
Noesa Ina zette met kracht de schelp op den grond en zij klonk zoo fijn als de
klank van onze offerschalen, tot twee maal negen vadem1).
Gij weet dit Ama’.
‘Ja, ik weet het, ga voort, ik luister’.
‘Sinds dien dragen wij op onze borst het teeken van ons verbond, om nooit te
vergeten dat bloed om bloed schreit en daarom sprenkelen wij ook bloed op onze
offerschalen.
Toen Noesa Ina later het bloed wilde wegnemen van die schelp, was het in het
glazuur gedrongen, het was als of negen roode rozen op die schelp lagen’.
Hénäi boog bevestigend zijn hoofd en luisterde geduldig naar het verhaal dat hij
reeds kende.

1) De klank van de offerschalen wordt gemeten. Zoolang men detrilling hoort maakt men haastig
het manuaal als of men vademen telt. De goede aanslag op een bord eischt eenige oefening.
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‘Noesa Ina keek met groote oogen van verbazen naar die bloemen en staarde langen
tijd zwijgend daar naar. Toen ging haar borst diep ademhalend op en neer en zuchtte
zij. Den geheelen dag liep zij heen en weer, heen en weer, en zij zuchtte, zij vond
geen rust, en den geheelen nacht lag zij met open oogen te staren, almaar te staren.
Den volgenden morgen riep zij haar zonen, Asé, Siwa en Lima.
“Eergister morgen, sprak zij, ging de zon op, rood als bloed, het was of onze vader
ziek was in zijn hoofd, met koortsgloed, hij riep lange, breede, witte wolken om als
sluiers zijn hoofd te omwinden, en deze werden oranjerood.
Langen tijd bleef onze moeder maar naar hem zien, maar eindelijk ging zij naar
haar kamer, want zijn oogen gloeiden en het roode licht maakte haar bang.
Des avonds was ook de maan rood als bloed.
Gistermorgen is er een boosheid in Asé gekomen en hij wondde Siwa aan den
hals.
Toen onze vader rood werd, werd ook onze moeder rood. Rood maakt rood, en
bloed stort bloed, en daarom, ieder keer als de een den ander kwaad doet, zal hem
kwaad ontmoeten”. Zoo sprak Noesa Ina.’
Toen antwoordde Hénäi: ‘Wij zullen geen wraak nemen; want bloed stort bloed.
Weet gij niet dat ik de ouders van Näitéoen overviel en dat het bloed over mijn zoon
en mij kwam? Wij moeten ophouden en ik denk er over om vrede te sluiten. Weet
ge niet dat Mafina Si Oema1), nog steeds rond gaat en zoekt, en zoekt? Ook het bloed
van haar man en kinderen zal over mij komen of over mijn dochter en dit wil ik
verhinderen. De Pendéta zegt, dat zijn God komt over kindskinderen en wraak neemt,
maar vergiffenis geeft aan hem die schuld bekent’.
‘Ama, het is niet goed, dat gij veel met dien Pendéta spreekt, hij is niet van ons
volk en kent ons niet’.
‘Neen, hij is niet van ons volk, maar hij kent ons beter dan velen der andere
blanken. Een man van het

1) Een door leed krankzinnig geworden vrouw
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Oosten is hier gekomen, hij is Christen geworden, hij bezocht mij, wij zaten lang
samen en hij vertelde mij het wonder dat in zijn dorp is gezien. Noesa Ina is daar
gekomen en heeft hare kinderen bezocht’.
‘Is Noesa Ina naar een Christendorp gekomen, Ama?’
‘De man van Marahoenoe1) vertelde mij. De Pendéta had met de mannen van het
dorp vergaderd en besprak met hen dat zij een klappertuin zouden aanleggen voor
de gemeente. De Pendéta ging met den dorpsraad en den goeroe naar het bosch en
zij zochten naar een stuk grond. Daarna gingen de mannen van Marahoenoe boomen
branden en boomen kappen, eenige bouws grond maakte men schoon. De pendéta
ging eens kijken en toen alles gereed was, gaf hij de klappers die geplant zouden
worden. De klappers werden geplant, ver van elkaar, veel verder dan wij gewoon
zijn ze te planten. Waar wij drie klappers planten liet hij er een planten. En toen
gebeurde het wonder dat uit één klappernoot drie uitspruitsels kwamen. Noesa Ina
had hare goedkeuring gegeven op hun werk.
Toen werkte men met lust en men verblijdde zich dat de Pendéta hun dat werk
gegeven had en allen in dat dorp willen Christen worden.
Vier manen werden nieuw en een blanke kwam met zijn boot voor de monding
van de rivier bij Marahoenoe, om versch drinkwater te scheppen.
De hoofden van dat dorp gingen naar dien blanke en vertelden hem het wonder
van die uitspruitsels. De blanke man lachte en ging met de hoofden mede om het
wonder te zien. Men dacht dat die blanke man lachte omdat hij zich verheugde in
het wonder. De harten van de dorpshoofden openden zich en zij lieten den blanken
man daarin zien.
Zij kwamen met hun allen bij de drie uitspruitsels van de klappernoot. Eerst keek
die blanke man, toen lachte hij en liet zijn tanden zien2), daarna riep hij: “hak af die

1) Een dorp op de Noordkust van Siram.
2) Lachen en de tanden laten zien acht men niet passend.
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twee uitspruitsels, laat groeien de middenste stam, want waar één moet groeien
kunnen geen drie groeien en waar één moet vrucht dragen, kunnen geen drie vrucht
dragen”. Hij wilde een der hoofden zijn kapmes afnemen en twee der spruiten afslaan;
maar men werd vol vrees, men werd boos, de harten sloten zich, de vrouwen en
meisjes die mee gekomen waren, gingen langzaam naar huis en het kapmes gaf men
niet.
De regent zeide: “Wij wachten tot onze Pendéta komt, want dit is zijn tuin”.
“Zoo, is dit zijn tuin? dan laat je Pendéta je maar werken en wordt hij rijk”, lachte
de man. Deze blanke leerde hen toen, dat een klapperboom meer vruchten zal geven
wanneer hij één stam had op één wortel, dan drie stammen op één wortel; maar hij
wist niets van ons land en van onze drie stammen, kinderen van Noesa-Ina.’
Hénäi vertelde langzaam de woorden van den man van Marahoenoe alsof het zijn
eigen verhaal was geworden en de Maoewén pári zat in spanning te luisteren.
Het vuurtje was sinds lang uitgegaan, de warmte daarvan was ook niet meer noodig,
want de zon was hooger geklommen en de schaduwkoelte van den lémonboom
waaronder men zat, was reeds aangenaam.
De buren waren reeds naar den tuin gegaan en de andere bewoners van het dorp
volgden hen meerendeels langzaam.
Een der mannen zag zijn hond niet en riep met zwaren stem: koe, koe, koe! hij
keek rond of hij het dier ergens zag maar het kwam niet. Een vrouw riep haar varken
om het uitgeperste klapper te geven en riep: bola, bola, bola! met schelle
doordringende stem, en knorrend kwam het met zijn krulstaart kwispelend aanrennen,
met zijn snuit over den grond, de kleine glinsteroogjes glurend.
De weggeloopen hond kwam aanrennen, het varken schrok, rende angstig in de
struiken, waarop de vrouw uit haar humeur raakte en een steen opraapte om den hond
te gooien. De man en zijn hond verdwenen, de
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vrouw riep: jalé, bola mai1), en knorrend kwam het varken weer te voorschijn en ging
naar de witte pulp.
De beide mannen deden als of zij niets zagen en hoorden.
Hénäi vertelde verder: ‘Toen de maan vijf keer nieuw was geworden, kwam de
witte boot van den Pendéta voor de kust van Marahoenoe en ging hij aan land.
De regent en dorpshoofden ontvingen hem en zij dachten: “wij brengen den Pendéta
niet dadelijk naar den klapper met de drie uitspruitsels, wij zullen zien of hij iets
weet van de verhalen van ons volk.
Toen de Pendéta op de voorgaanderij van de goeroewoning zat en wij op de banken
langs den wand zaten, zeide de oudste van ons: “heer, wij hebben iets nieuws te
vertellen maar wij zeggen het U nog niet; wij vragen of wij morgen ochtend bij U
mogen komen en of U dan met ons mede wilt gaan”.
“Zoo, hebt ge nieuws”, vroeg de pendéta, “kunt ge 't nu reeds niet zeggen? Dan
kan ik er van avond over denken”.
“Heer, het is beter, dat we 't U nog niet zeggen, maar wij vragen van U vandaag
niet naar den klappertuin te gaan, wij willen morgen ochtend gaarne met U mede
gaan en nu kunnen wij niet”.
Toen werd de Pendéta zeer nieuwsgierig en met een grapje trachtte hij achter het
geheim te komen, maar geen der mannen opende zijn mond; de Pendéta vroeg den
goeroe naar het nieuws, maar deze hielp de mannen en toen de Pendéta des avonds
ging slapen, wist hij het niet.
Den volgenden morgen toen de dauwdroppels nog aan de grasstengels hingen en
de bladeren nog nat waren, gingen de mannen naar den klappertuin; de vrouwen,
jongens en meisjes verlieten hunne vuurtjes, gingen ook mede, langzaam kwamen
zij achteraan, niemand zei iets.
Het was een lange sleep van menschen, men liet den Pendéta voorgaan en zijn
beenen werden nat.

1) Varkentje kom hier.
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Bij den klappertuin ging de oudste voor, hij leidde den Pendéta naar de klapper die
de drie uitspruitsels had, zwijgend wees hij met zijn hand daarnaar.
Lang bleef de Pendéta naar het wonder kijken, hij lachte niet en zijn tanden liet
hij niet zien. De menschen keken allen in spanning naar hem en niemand sprak een
woord. Zijn oogen schitterden, eindelijk nam hij de hand van den regent en zei:
“Kamaré,1) ontvang mijn gelukwensch! De verhalen van de priesters van je volk
vertellen van Noesa Ina en hare drie kinderen. God laat je zien dat de drie volken
van Seram van eene moeder afstammen. Allen moeten nu weer één volk worden
door hem. Asé en Siwa en Lima zijn allen kinderen van één vader en gij allen zijt
broeders. Zorg goed voor deze drie stammetjes en maak er eene omheining om, dat
de varkens de palmiet niet afbijten. Stel iemand aan die in het bijzonder voor dezen
boom zorgt en als het zeer warm geweest is, moet hij des avonds een bamboe water
niet ver van zijn stam uitgieten, want iets zeldzaams is hier. Even zeldzaam als een
moestika2) in een melatibloem en een moestika in een koffiebloem”.
Toen was er blijdschap bij al de mannen en vrouwen van het dorp, hunne monden
lachten, rappe handen hakten takken af en plantten ze als een heg om den jongen
boom met de drie stammen.
Wilt ge nog zeggen dat deze Pendéta ons volk niet verstaat en dat het niet goed is
dat ik met hem spreek?’
De Maoewén pári boog zijn hoofd, hij keek nadenkend voor zich neer, hij wilde
antwoorden maar de ‘Havik’ kwam aanloopen en zette zich bij hen neer. Zonder te
wachten dat hij door den ouden man werd aangesproken, vroeg hij met een brutaal
gezicht: ‘Ama, ik kom eens zien of ge ziek zijt, hoe gaat het? Wij hebben gisteravond
vergeefs gewacht’.

1) Alf. titel voor hoofd, regent.
2) Versteening. Aan de moestika schrijven de Inlanders een bovennatuurlijke kracht toe, men
vat ze gaarne in ringen en draagt ze als talisman.
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Hij keek den Maoewén pári even ter zijde aan, maar deze vertrok geen spier van zijn
gezicht.
Hénäi, de oude priester staarde voor zich uit en zonder zijn hoofd om te keeren,
bromde hij met forsche stem: ‘Je belangstelling is nieuw voor mij en zorg voor mijn
welzijn heb ik nog nooit eerder bij je aangetroffen, ga naar Inané en zeg dat hij hier
moet komen, dat ik hem roep’.
‘Hij is in den tuin, Ama’.
‘Ga naar den tuin’.
De Havik die nauwelijks zat, stond op, groette den ouden man. Bij het heengaan
keek hij boos naar den Maoewén pari.
‘Ama, als ge Inané roept, zult ge wenschen dat ik heen ga?’
‘Neen, blijf, ik heb woorden voor je beiden, Inané is niet naar zijn tuin, dit weet
de Havik ook wel. Zoo dadelijk zal hij wel hier komen’.
De beide mannen gingen opstaan en begaven zich naar het afdak onder de woning
van den ouden priester waar zij op Inané wachtten.
Er was een groote stilte in het dorp; ouders en kinderen waren naar den tuin.
In den glans van de morgenzon blaakte de trillende lucht boven den zandigen weg,
blonken de bladeren als groen email. Onder de huizen lagen de magere kippen met
open vlerken in mul zand en groeven zich kuilen met klappende wieken.
Het witte morgenlicht was scherp en deed de oogen pijn. Geen wolkje was aan
den hoogen blauwen hemel die een groote, onmetelijke koepel geleek van blauw
staal, geen zuchtje wind die eenige koelte aanbracht.
In het scherpe licht over den zandigen weg kwam Inané aanloopen, het geweer
had hij over den schouder en zijn parang in de hand. Vlug en lenig ging hij, het scheen
alsof hij de warmte niet voelde. Zijn brons-kleuriglichaam was rank en slank, hel
rood kleurde een driehoekig gevouwen doek over zijn schaamgordel om de lendenen.
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‘Ama heeft mij door den Havik laten roepen’, zeide hij, ‘nu ben ik gekomen’.
Hij zette zich bij het tweetal neer en wachtte tot de oude man zou spreken.
Deze keek den lenigen Inané met welgevallen aan en zeide na een poosje nadenken:
‘Ik heb je laten roepen, omdat ik met je beiden een zaak wil bespreken, die ik sinds
eenige dagen in mijn hart heb overlegd. Gisteravond was het nog duister in mij maar
in mijn slaap werd het licht. Ik ben een oud man geworden en naar de bailéos zal ik
niet meer gaan, want wat eens mijn kracht was is nu mijn zwakheid en wat eens mijn
hart bezat is nu vreemd voor dat hart geworden’.
De Maoewén pári en Inané keken elkaar aan, maar zwegen.
‘Ik vrees dat wij ons volk verkeerd geleid hebben en dat de adat verouderd is
geworden. Zij is als eene oude vrouw geworden die niet meer kan gaan waarheen
zij wil. Het jonge geslacht is haar ontgroeid en de macht van de Compania is grooter
geworden. De Mohammedaansche radja en priesters trekken ons en roepen aan onze
ooren om met hen mede te gaan, maar zij hebben ons lang dom gehouden en veel
afgenomen; hun raad was steeds tot onze schade. De Pendéta is gekomen en vele
dorpen op de Noord-kust van Seram volgen hem en wij allen hebben zijn gang gezien
en de menschen die hem volgen hebben wij nagegaan.
De man van Marahoenoe vertelde ons van de komst van Noesa-Ina en de Pendéta
vertelde ons van de komst van den Koningszoon uit het Westen.
De Mohammedaansche priester wien ik dit vertelde zeide: die Koningszoon is
Mohammed de profeet, die van Mekka, uit het Westen komt, maar een profeet is
geen Koningszoon en Mohammed kwam eenige eeuwen na den Koningszoon. Ik
denk dat wij goed doen als wij den Pendéta niet meer tegenwerken. Wij moeten
ophouden met de oude gewoonten, want door vrees komt er geen vrede en door
wraakneming komt bij ons zorg. Gij weet ook dat
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onze positie wankelt en onze invloed vermindert. Als wij op den ouden weg voortgaan
zullen wij de Compania met de nieuwe geweren op onzen weg ontmoeten en zal ons
leed geschieden. Wij moeten onze hoofden buigen en geen wraak nemen over de
zaak van Mampokor en het zwaard moeten wij niet terughalen.
Mijn schoonzoon zegt, dat Pisäa en hij Christen willen worden en ik zal hen niet
tegenhouden, ik wensch dat gij hen hun gang zult laten gaan.
De Havik zal veel kwaad spreken bij de menschen, maar gij beiden moet veel goed
spreken bij de menschen’.
‘Wilt gij ook Christen worden, Ama?’ vroeg de Maoewen pári.
‘Neen, ik ben te oud, maar ik wil naar Mafina Si Oema1) gaan en ik wil haar naar
ons dorp brengen als de regent van haar dorp dit goed vindt, en voor haar zorgen’.
‘Ama, heeft de Pendéta dit gezegd?’ vroeg Inané.
‘Het was alsof de Pendéta mijn hart in zijn handen had en zachtkens opende. Met
heldere oogen keek hij daarin en zag waar het pijn leed.
Hij zeide: “de Koningszoon zoekt je hart, maar daar groeit veel mos in je hart, als
aan de stammen en twijgen der boomen, nu kan je hart niet rustig kloppen, dat mos
moet ge losmaken, dan is je hart niet meer gedrukt.’ Ik lachte om hem en om zijn
woorden; maar later, in mijn slaap, was het alsof de Koningszoon tot mij kwam en
over mij heen boog: hij streek met zijn hand zachtkens over mijn hart, dit opende
zich en Hij plukte weg van het groene mos. Toen werd het licht en alle pijn verdween,
ik vergat mijn zoon en mijn zwaard; maar het beeld van Mafima Si Oema keek mij
aan, hare oogen waren groot en klaagden en nu moet ik haar halen’.
‘Ama, dit is nooit eerder gehoord of gezien’, zei de Maoewén pári.
‘Neen, maar ik heb ook nooit eerder een bezoek van

1) Een oude vrouw, wier man en twee kinderen ook door hem waren gesneld en die krankzinnig
werd van verdriet.
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den Koningszoon gehad. Zijn hand is sterk als ijzer en zacht als de veeren van een
duif. Hij is krachtig als een held en vol mededoogen als eene moeder voor haar ziek
kind.’
‘Ama, vroeger hebt ge ook in je slaap vele dingen gezien, hebt ge ons geleid over
de paden der bergen, hebt ge ons geraden in de vergaderingen en steeds dacht ge dat
ge op den goeden weg waart. Nu zegt ge dat ge gedwaald hebt en niet goed gezien
hebt, mag ik zeggen dat ik vrees dat ge nu verkeerd ziet en mag ik je raden om nog
geen besluit te nemen?’
‘Zeker, Maoewén pári, dit moogt ge zeggen en raden, ik zelf heb dit ook overlegd;
maar toen was het de eer die mij deed droomen en nu is het de smart die mij doet
zien. Toen was het de krachtige man die wilde, nu is het de oude man die wenscht’.
‘Ama, de krachtige man ziet soms beter dan de grijsaard wiens oogen verduisterd
zijn’.
‘Zeker, Inané, maar de krachtige man ziet naar buiten en de oude man ziet naar
binnen en daarom is zijn oog duister voor het vér zien naar buiten, maar met rust ziet
hij alles daar binnen.
Een die machtiger is dan de eer en die sterker is dan mijn kracht heeft Zijn hand
op mij gelegd en ik kan niet anders dan Zijn wil doen.
Ik heb steeds aan mijzelven maar nooit aan anderen gedacht. Nu mijn zoon is
verdwenen, denk ik aan de anderen, die nooit terugkwamen’.
‘Ama,’ zeide toen de Maoewén pári: ‘Op den Hatoe Wolonoké, zijn de geesten
die zonder hoofd voor den grooten Geest komen. Zij voelen Hem en zoeken rust bij
Hem; maar Hij kent hen niet, omdat zij geen hoofd hebben, nu zoeken zij, en zoeken
met uitgestrekte armen, met wankelende schreden. De steenen op dien hoogen berg
zijn scherp en wonden hunne voeten, maar bloed komt niet uit hunne wonden en
daarom schrijnen zij en martelen. De dorens aan de slingerplant prikken en steken
in de beenen en omstrengelen hen; zij vallen op hun borst, de mannen en de vrouwen,
in de dorens en dezen steken in
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het vleesch. Zij hebben geen mond om te eten en geen mond om te drinken, zij lijden
honger en dorst.
‘Als het hier geregend heeft gaan de nevels als sluiers naar boven en zweven tegen
den berg op. Daar omwikkelen zij de naakte lichamen en zij bibberen van koude;
een vuur is daar niet. Zij loopen rond en slaan de armen om elkaar heen, maar de
doodskoude wordt nog killer door de natte nevelsluiers. Dan loopen zij snel als de
wind, de nevels wapperen hen na, tot de stem van den grooten Geest klinkt als de
donder. Zijn medelijden zendt dan het vuur van den bliksem, omdat hij klagen hoort
en zuchten, steunen en roepen van wege de kou, maar hij weet niet wie daar zoo
lijden, omdat die geesten geen hoofd hebben.
En als het volle maan is, dan liggen allen onder de lage struiken, omdat de koude
van den sterrenhemel hen doordringt tot het gebeent'. Des daags omhullen dichte
wolken den bergtop, nu en dan valt een steen naar beneden, daar stonden veel geesten
op, die naar den bergtop wilden, maar die steen brak af.
Daar zijn al die anderen en daar is ook uw zoon, Ama, en als wij geen wraak nemen
zal uw zoon daar blijven’. Het was tegen den middag dat de zon op het hoogst stond aan den wolkloozen hemel,
toen de Maoewén pári dit vertelde en dat de warmte drukkender was geworden, maar
de oude man rilde alsof hij het koud had.
‘Het was niet vanwege de koorts’, vertelde Inané later aan den Pendéta, ‘maar
omdat hij in zijn gedachte de zielen der gesnelden zag en daarbij zijn zoon, in het
droevig benauwend leed dat nooit rust kan vinden, en o, zoo moede maakt’. De oude
man boog zijn hoofd en zeide: ‘Ik wil den zoon van den grooten Koning vragen, als
hij weer bij mij komt in den slaap van den nacht, om mij te vertellen of onze ouden
gelijk hebben, want de Pendéta vertelde mij eens, dat Hij de zielen der menschen
zoekt en hen in zijn armen neemt zooals ik eens mijn zoon droeg’. De beide mannen stonden langzaam op, zij groetten
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den hoogepriester, die zoo oud was geworden nu het wee weer tot hem kwam en het
snijdend verhaal van den Maoewén pári hem verwondde,
Eenige weken later zou Hénäi naar het dorp van Mafina Si Oema gaan. - Wie zal
zeggen, of hij haar van den regent zou hebben gekregen en of zij mede zou zijn
gegaan?
Pisäa had alles voor de reis gereed gemaakt, maar tegen den morgen dat men zou
opstaan en in een prauw zou afvaren, riep Hénäi, met koortsgloed op zijn wangen,
zijn dochter en zeide met zwakke stem: ‘Kind, de Koningszoon is in mijn slaap tot
mij gekomen. Hij boog zich over mij heen en fluisterde dat mijn ziel met Hem mede
gaat’.
Toen kreet de jonge vrouw als een Alfoersche, die bedroefd is en greep de hand
van haren vader.
Maar zijn oogen staarden en zagen haar niet meer.
De Koningszoon bracht hem in Zijn armen naar de eeuwige rust. -
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Het Japansche raadsel
Door M.A. van Heekeren.
‘The fact that Japan has learned from Europe to cloak her ambitions and
territorial agression in the guise af a “cultural mission” in no wise lessens
the apprehensions of those whose present and future place in the sun may
thereby be threatened’. J.O.P. Bland. ‘Japanese Policy in China.’ Nov. afl.
van de ‘Nineteenth Century.’
Toen in Europa de teerling was geworpen, de vijf grootste mogendheden van ons
werelddeel, waarbij zich straks andere zouden voegen, in twee reuzenkampen
tegenover elkander stonden, rees bij menigeen wel de vraag, welke rol door Engeland's
bondgenoot in 't verre Oosten in dezen oorlog zou worden vervuld.
Nog in de laatste dagen van spanning, vóór den onheilvollen 1en Augustus, werden
te Tokio stemmen gehoord, die gewaagden van de schoone gelegenheid, welke een
eventueel Duitsch-Russisch conflict aan Japan zou bieden, om zijne invloedsfeer in
Noord China uit te breiden.
Van eene bepaalde anti-Duitsche gezindheid viel, in de dagen vóór den oorlog, in
Japan niets te bespeuren. Wel behoorde ook Duitschland tot de mogendheden, die
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het in 1895 beletten de vruchten van zijne overwinning op China te plukken. Maar
toen van Fransche zijde einde 1914 werd gezinspeeld op die, eens door Duitschland
tegenover Japan gespeelde rol, schreef nog de ‘Kokumin’, het orgaan van de in Japan
nog steeds machtige militaire partij, in zijn nummer van 9 Januari 1915:
‘De Franschen beweren, dat de houding van Duitschland, in de Liaotoeng-quaestie
na den Chineesch-Japanschen oorlog, den Japanners het recht geeft op wraakgevoelens
jegens Duitschland. Maar was toen de houding van Rusland en Frankrijk misschien
anders? Bovendien is de Japansche natie er geene, die niet zou kunnen vergeten.’
Van 27 Juli tot 1 Augustus 1914 had immers ook de gouverneur-generaal van
Liaotoeng, baron Foekoesjima, vergezeld van den civielen gouverneur van Dairen
en twee stafofficieren nog een vriendschappelijk bezoek gebracht aan den gouverneur
van Kiaotsjau?
Dan scheen Japan's eerste minister, de oude graaf Okoema, er niet de man naar
om, zonder dat zijn land daartoe door eenige verplichting was gehouden, den strijd
tegen Duitschland op te nemen.
Het was namelijk een jaar geleden, dat het feestnummer van de ‘Ostasiatische
Lloyd’, naar aanleiding van keizer Wilhelm's vijf en twintig jarig regeerings-jubileum
verschenen, ook eene bijdrage bevatte van graaf Sjigenoboe Okoema, toen nog slechts
president van de door hem gestichte universiteit van Waseda. Deze was toen een en
al lof, gelijk uit de volgende aanhalingen moge blijken:
‘Wat de keizer op het gebied van politiek en diplomatie heeft bereikt is
wonderbaarlijk. Dit heeft niet alleen aan Duitschland eene plaats in de voorste rij
der groote mogendheden verzekerd, maar het is ook, ingevolge het streven naar den
vrede, voor Europa, ja voor de geheele wereld van groote beteekenis geweest. Vele
ernstige internationale verwikkelingen zijn door hem tot een goed einde gebracht en
het zoo dikwijls bedreigde Europeesche evenwicht is door zijne recht op het doel
afgaande bemoeiïngen en zijn tact bevestigd geworden....
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Wij zijn aan Duitschland veel verschuldigd. Op het gebied van bestuur en rechtswezen,
van leger-organisatie, van wetenschap en geneeskunde, van onderwijs en nijverheid,
waardeeren wij het onderricht en den bijstand die de Duitschers ons middellijk en
rechtstreeks doen geworden. Uit dit oogpunt beschouwd hangt de moderne
ontwikkeling van Japan nauw met die van Duitschland samen. Zonder twijfel zullen
nauwere vriendschapsbanden tusschen Duitschland en Japan veel bijdragen tot de
bevordering van den vrede en de welvaart van het Oosten. Ik kan daarom slechts den
wensch uiten, dat alles geschiede om de voortdurend aangroeiende wederzijdsche
vriendschap der beide volkeren tot hooger peil op te voeren.’
Welk een verschil tusschen deze, van onverholen sympathie getuigende taal en
het vormelijke als volgt samen te vatten woord van den president der Chineesche
republiek, Yoean Sji Kai in dat zelfde nummer van het Duitsch Sjanghaische blad;
‘De Duitsch-Chineesche betrekkingen zijn immer goed geweest. Moge deze
vriendschap steeds meer bevestigd worden in het belang van den vrede.’
En toch ging, toen Engeland zijne wereldheerschappij ter zee in de weegschaal
had gelegd, den 19en Augustus 1914 van 't kabinet Okoema het ultimatum aan
Duitschland uit, dat den oorlog tusschen beide landen onvermijdelijk maakte.
Het op 30 Januari 1902 gesloten Engelsch-Japansch verdrag, op 18 Juni 1911
vernieuwd, voorzag slechts in het geval, dat een der verdragsluitende partijen tot
verdediging van zijne souvereine rechten of bijzondere belangen in een oorlog zou
worden gewikkeld, door een niet uitgelokten aanval of eene overvalling van de zijde
van een of meer andere mogendheden.
Dan zou de andere partij verplicht zijn, om onmiddellijk den bondgenoot te hulp
te komen, den oorlog gemeenschappelijk met hem te voeren en alleen in
overeenstemming met hem vrede te sluiten.
Deze voorwaarde was in Augustus 1914 voor Japan
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niet aanwezig, waarom het zich ook niet onmiddellijk aan de zijde van Engeland
schaarde. Toch putte het den grond voor zijn optreden uit genoemd verdrag, dat o.a.:
‘de bevestiging en het behoud van den algemeenen vrede in Oost Azië’ heet te
beoogen.
‘Japan's voornemen is, den Duitschen invloed met den wortel uit den Chineeschen
bodem te rukken. De Duitsche invloed is een voortdurend gevaar voor den vrede in
het verre Oosten’.
Aldus, toen zijn land zich opmaakte om aan Duitschland het bolwerk van zijn
invloed in China, 't pachtgebied Kiaotsjau, te ontrukken, dezelfde graaf Okoema, die
in Juni 1913 bijna geen woorden genoeg kon vinden van bewondering en
dankbaarheid voor het Duitsche werken in Oost Azië.
De Duitsche positie in Kiaotsjau heette eene bedreiging van den vrede in het verre
Oosten! Zij zou dat werkelijk ook kunnen zijn geweest, indien Duitschland de haven
Tsingtao tot operatie-basis had kunnen bezigen voor oorlogshandelingen in de
Chineesche wateren.
De Amerikaansche schrijver, Gilbert Reid, zette reeds in die dagen in de ‘China
Press’ uiteen, hoe hij over de bedreiging van den vrede door de Duitschers in Kiaotsjau
dacht. Hij wees er op, dat de haven Tsingtao uitsluitend voor de verdediging was
ingericht en dat de Duitschers, na het uitbreken van den oorlog, er slechts enkele
kleinere oorlogsschepen hadden behouden.
Was het Japan werkelijk uitsluitend om het behoud van den vrede in 't Verre Oosten
te doen geweest, dan zou 't op zijn weg hebben gelegen, te trachten eene
neutraliteits-verklaring voor dat deel der wereld uit te lokken. Het zou dan door zijne
krachtige maritieme positie, zoo mogelijk in vereeniging met de ook belanghebbende
Vereenigde Staten, op de handhaving dier neutraliteit hebben kunnen toezien.
Maar, een Engelsch schrijver, J.O.P. Bland, heeft 't onlangs in de
November-aflevering van de ‘Nineteenth Century’ nog gemeend zijn landgenooten
te moeten voorhouden:
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‘Er is niets goeds mee bereikt door onvoorwaardelijk aan te nemen, en openbaarheid
te geven aan de verklaring, dat Japan's eenig doel, bij zijn aanval op Duitschland in
Sjantoeng, zou zijn geweest, om aan zijne verdragsverplichtingen te voldoen en den
vrede in het Oosten te bewaren.’
De waarheid is, dat Japan de kans schoon zag om in troebel water te visschen. Het
Duitsche pachtgebied Kiaotsjau, met de Chineesche provincie Sjantoeng als achterland
en de, van eene slechts zwakke bezetting voorziene haven Tsingtao, leek een te
gemakkelijk te behalen buit om niet toe te grijpen.
Den 7en September 1914 was de deelneming van Japan aan den wereldoorlog een
feit geworden. Twee maanden later was Tsingtao in handen van Japan, nadat dit land
reeds te voren zijne vlag geheschen had op verschillende Duitsche Zuid-Zee-eilanden.
Hiertoe heeft zich tot nu toe het aandeel van Japan in dezen wereldoorlog bepaald,
ten minste wat actieve deelneming betreft. Bekend mag immers worden verondersteld,
dat het rijk der Rijzende Zon door uitgebreide leveringen van oorlogsmateriaal voor
de Russische troepen in niet geringe mate bijdroeg tot den krachtigen tegenstand,
dien Hindenburg's legers ondervonden.
Wel is van de zijde der Entente, in hoofdzaak namelijk van Franschen kant,
gepoogd Japan te bewegen tot deelneming aan den strijd op het Europeesch
oorlogstooneel. Maar dit aanzoek vond o.a. in de reeds genoemde ‘Kokumin’ de
volgende onverbloemde afwijzing:
‘Japan is Groot-Britannië's bondgenoot, maar de wederzijdsche verplichtingen
zijn in het bondsverdrag scherp omlijnd, en wij zijn niet voornemens de bepaalde
grenzen op eenige wijze te overschrijden. Wordt er gestreefd naar meer uitgebreide
verplichtingen, dan moet het verdrag gewijzigd worden, doch dat zal op dit oogenblik
geen der bondgenooten wenschen.’
Maar, onthouding van verdere actieve deelneming aan den oorlog beteekende voor
Japan niet, een zich onthouden
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van elke verdere poging om verandering te brengen in den status quo van het verre
Oosten.
‘Niemand,’ schreef Bland, ‘die de geschiedenis van Japan heeft bestudeerd,
vertrouwd is met aard en traditiën van het volk en zijne economische behoeften kent,
kan ooit in twijfel hebben verkeerd omtrent de gedragslijn, die de Japansche
staatslieden tegenover China zouden volgen, zoodra zich eene gelegenheid zou
voordoen als die, welke door den tegenwoordigen oorlog werd geschapen.’
Een terugblik op de geschiedenis der laatste 50 jaren van dit merkwaardige volk
moge hier eene plaats vinden, niet alleen ter verklaring van zijne houding in dezen
oorlog, maar ook ten teeken van hetgeen in de toekomst daarvan is te verwachten.
In het bekende werk, door Alfred Stead uitgegeven ‘Japan by the Japanese, A Survey
by its highest Authorities’ komt eene bijdrage van professor Nagao Arigo voor, over
de Japansche diplomatie.
‘Nauwelijks’, schrijft hij, ‘was de nieuwe Keizerlijke Regeering georganiseerd,
of zij had belangrijke internationale quaesties onder de oogen te zien, welke eene
spoedige oplossing vereischten. Deze waren: de quaestie van oorlog of vrede met
Korea; van vasthouden aan of laten varen van Japan's territoriaal recht op het eiland
Sachalin en de Lioekioe-eilanden, met het oog op de aanspraken onderscheidenlijk
van Rusland en China.’
De Lioekioe-quaestie vond hare oplossing bij het verdrag van Tientsin, door
Engelsche en Amerikaansche bemiddeling den 31en October 1874 tot stand gekomen,
waardoor een toen reeds dreigende breuk tusschen China en Japan werd voorkomen.
Japan zag zijne rechten op de Lioekioe-eilanden erkend, hoezeer het object zelf
zoo weinig met die transactie ingenomen bleek, dat eerst in 1879 aan de aanmaning
van Japan werd gevolg gegeven, om zich te onderwerpen.
Door het verdrag met Rusland van 7 Mei 1875 werd de Sachalien-quaestie, op
voor Japan minder bevredigende
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wijze, uit den weg geruimd. Het zag zich genoodzaakt van alle rechten op
Zuid-Sachalien af te zien, in ruil voor de erkenning zijner souvereiniteit over de
Koerillen en de toekenning van scheepvaart- en vischrechten langs de kust van
Kamsjatka. Dertig jaren later kwam de wrake over deze teleurstelling.
De oplossing der Koreaansche quaestie zou zich langer laten wachten, wijl in
1873, ondanks het aandringen der militaire partij in Japan, door den Keizer, om
verschillende redenen, was besloten, tegenover Korea eene politiek van temporiseeren
te volgen.
Wel kwam den 27en Februari 1876 het verdrag van Kokwa tot stand, waarbij de
Koreaansche regeering haar land voor de Japanners openstelde. Maar, de geschiedenis
van Korea van genoemd tijdstip af tot 1894 was er eene van voortdurende wrijving
tusschen Japan eenerzijds en Korea en China anderzijds. Het kwam daarbij zelfs een
enkele maal tot eene ernstige botsing tusschen de te Seoel gestationneerde Chineesche
en Japansche troepen (December 1884). Maar Japan, dat zijne in 1871 aangevangen
legerorganisatie door den grooten opstand der militaire partij in 1877 had zien
ontwrichten, achtte blijkbaar het oogenblik van handelen nog niet gekomen. Toen
echter in 1894 een, tegen de Japanners gerichte opstand in Korea was uitgebroken,
beschikte Japan over een krachtig leger van 200,000 man.
De Koreaansche regeering had aan China om hulp gevraagd tegen de
opstandelingen, die reeds tegen Seoel oprukten. Maar, terwijl eene kleine Chineesche
afdeeling, ter sterkte van 1600 man, nog in den opmarsch was, rukte eene Japansche
brigade Seoel binnen.
‘En’, zoo schreef professor Nagao Ariga, ‘de Japansche gezant Otosi dwong den
koning van Korea Japan's hulp te vragen, om het Chineesche leger, dat zijne
onafhankelijkheid bedreigde, te verjagen, en zoo was de oorlog tusschen Japan en
China begonnen.’
Het was dus vóór de onafhankelijkheid van Korea en tegen de suzereiniteits-rechten,
die China tegenover dat
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land deed gelden, dat Japan de wapenen tegen China keerde, toen dit op verzoek der
Koreaansche regeering deze te hulp kwam!
Het geluk diende de Japansche wapenen. Bij den vrede van Sjimonoseki op 17
April 1895 zag China zich niet alleen genoodzaakt de onafhankelijkheid van Korea
te erkennen, maar ook een deel van haar grondgebied, het eiland Formosa en het
schiereiland Liaotoeng aan Japan af te staan.
Op het gemeenschappelijk vertoog van Duitschland, Frankrijk en Rusland moest
keizer Moetsoehitoe in Mei 1895 aan zijn volk mededeelen, dat de Japansche
veroveringen op het vasteland aan China waren teruggegeven.
Morrend berustte het Japansche volk, maar het nam de ontvangen les ter harte.
‘Na den oorlog’, schreef maarschalk Yamagata, ‘werd het leger van 200,000 man
dadelijk uitgebreid tot 500,000 man, hoewel zulk eene plotselinge vermeerdering
algemeen voor onmogelijk gehouden werd. Mogelijk of onmogelijk, ze moet tot
stand gebracht worden.... Japan moet altijd meewerken aan de handhaving van den
vrede in het Verre Oosten en om dit doel te bereiken was het volstrekt noodzakelijk
dat het eene krachtige land- en zeemacht onderhield.’
Van welken aard de Japansche vredelievendheid was, bleek reeds den 7en October
1895, toen in de hoofdstad van Korea, voor welks onafhankelijkheid Japan de wapens
tegen China heette te hebben opgenomen, de Koningin wegens hare anti-Japansche
gezindheid, door den Japanschen gezant Mioera en zijne helpers werd vermoord.
Het was een vrede, dien Japan wenschte, maar een hoogst eenzijdige - de ‘Pax
Japonica’.
Dààrvoor moest het sterk zijn.
Japan had een nieuwen, doch meer geduchten mededinger dan China zien opkomen
in Rusland, dat zich in datzelfde Liaotoeng had vastgezet, dat Japan na de verovering
weer aan China had moeten teruggeven.

Onze Eeuw. Jaargang 16

214
Hoezeer vertrouwend op eigen kracht, van welke het een schitterend blijk gaf, toen
het in 1900 tijdens de Bokser-onlusten in China het leeuwenaandeel had in het ontzet
der gezantschappen te Peking, zag Japan toch in, dat het, alleen staande, zijn doel
niet zou kunnen bereiken.
Een oogenblik scheen het aansluiting te willen zoeken bij zijn grootsten
mededinger, Rusland, dat door zijne krachtige militaire positie in Oost-Azië een zeer
gewaardeerd bondgenoot zou zijn geweest, indien overeenstemming mogelijk ware
over de verdeeling van den buit.
Maar markies Ito bracht in 1902 van zijne Europeesche reis geen Russisch-Japansch
verdrag, wel het verbond met Engeland mede naar zijn land.
Te Londen, waar de gangen van den Russischen kolos in Centraal- zoowel als in
Oost-Azië zorgvuldig werden nagegaan, hadden de Russische vorderingen in
Noord-China groote ontstemming gewekt. Lord Lansdowne had reeds, na de
totstandkoming van de Russisch-Chineesche conventie van 1901 betreffende
Mantsjoerije, den Russischen gezant te kennen gegeven, dat die overeenkomst aan
de Engelsche regeering aanstoot had gegeven, wijl daardoor China's recht werd
beperkt ‘om te beschikken over de eigen weermacht en om spoorwegen aan te leggen
binnen het eigen gebied.’
Die conventie werd voor Engeland de beslissende factor, toen de gelegenheid zich
voordeed om zijne belangen te verbinden met die van de eerste militaire macht in
het Verre Oosten.
Het op 31 Januari 1902 tot stand gekomen Engelsch-Japansch verbond beoogde
toch in zijn drieledig doel het volgende:
1. De bevordering en het behoud van den algemeenen vrede in Oost-Azië en Indië.
2. De toepassing van het beginsel van de open deur in China voor handel en
industrie van alle mogendheden, op den voet van gelijkheid voor allen en onder
den waarborg van China's onafhankelijkheid en van de integriteit van het
Chineesche grondgebied.
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3. Het behoud van de rechten der verdragsluitenden in China en Indië en de
verdediging van hunne bijzondere belangen.
Reeds spoedig zou Japan in de gelegenheid zijn om de waarde van 't nieuwe verbond
aan de practijk te toetsen.
Het Russische gevaar werd steeds dreigender, bedreigde zelfs Korea, waarop
Japan, gelijk Hadland Davis in zijn ‘Mythen en Legenden van Japan’ (voor Nederland
bewerkt door Dr. B.C. Goudsmit) opmerkte, ‘reeds langen tijd had gewacht.’
‘Reeds lang geleden kwam Korea onder de betoovering van de Chineesche
beschaving en nog steeds gevoelt het volk de nawerking daarvan. Japan ontleende
aan Korea, wat Korea aan China had ontleend. Omdat Japan, toen het alles had
uitgeput, wat het van Korea en China kon leeren, zijn blikken naar het Westen richtte,
werd het na verloop van tijd, nu ook de voortgaande stroom van gedachten en daden
door de Japanners bleef vloeien, een wereldmacht, terwijl Korea een rampzalig
voorbeeld bleef van een bijna volkomen stilstaand land’.
Japan had dus tegenover Korea een plicht der dankbaarheid, ja een ‘cultural
mission’ te vervullen! Toevallig viel daarmede samen, dat Korea met zijne
schaarsbevolkte vlakten ruimte te over bood voor Japans overvloeiende millioenen
menschen en dat 't tevens als invalspoort in China kon dienen voor de Japansche
industrie, te jong nog en te onvolmaakt om met de Westersche nijverheid te
concurreeren op de oude markten der wereld.
Met verbeten woede had Japan reeds de uitbreiding van den Russischen invloed
in Zuid-Mantsjoerije gadegeslagen. Maar toen de Russische beer ook in Korea de
klauwen brommend uitsloeg, kwam de onvermijdelijke botsing op 't oogenblik dat
Japan gereed was voor den strijd, waarin het om zijn bestaan als wereldmacht ging.
In 1903 was de in 1895 aangevangen reorganisatie van het leger geheel voltooid
en toen nu ook de aankomst van de twee meest moderne, van Argentinië overgenomen
kruisers ‘Kasoega’ en ‘Nisjin’ in de Aziatische wateren

Onze Eeuw. Jaargang 16

216
werd gemeld, waagde Japan den koenen sprong en verklaarde het op 6 Februari 1904
aan Rusland den oorlog.
Het kon op grond van de bepalingen van het Engelsch-Japansch verdrag, niet op
actieve deelneming van den bondgenoot rekenen, wijl het zelf tot den aanval was
overgegaan.
Maar, wel kon 't zich thans gewaarborgd achten tegen inmenging van derden,
welke door hunne positie in Oost-Azië in staat zouden zijn geweest om aan Rusland
krachtige hulp te bieden.
Het verloop van den oorlog is bekend, zoo ook dat de bemiddeling door president
Roosevelt aangeboden en door beide oorlogvoerende partijen aanvaard, Rusland, na
den val van Port Arthur en de nederlagen op de Mantsjoerijsche velden en in de
wateren van Tsjoesjima, voor wellicht grooter vernederingen nog behoedde.
Bij den vrede van Portsmouth (in Amerika) zag Japan niet alleen zijn recht op
Zuid-Sachalien erkend en zich in 't genot gesteld van Ruslands rechten op Liatoeng
en in Zuid-Mantsjoerije, maar werd ook Korea feitelijk onder zijne bescherming
gesteld.
Waartoe die bescherming leiden moest, bleek éérst op 20 Juli 1907, toen de koning
van Korea tot aftreden werd gedwongen, daarna op 23 Augustus 1910, toen het ‘land
der Morgenkalmte’ bij Japan werd ingelijfd.
Hiermede was de Koreaansche questie, die in 1895 slechts eene voorloopige
oplossing had gevonden, eindelijk afgedaan in den, door Japan onder ‘algemeenen
vrede’ bedoelden zin.
Om den schijn te bewaren werd echter de inlijving bepaald bij eene, tusschen
Japan en de Koreaansche schijnregeering gesloten, overeenkomst.
In den tijd, die na den Russisch-Japanschen oorlog aan den grooten wereldkrijg
voorafging, is gebleken, hoe Japan zich de toepassing dacht van de beginselen der
integriteit van het Chineesche rijk en van de ‘open deur’ voor alle natiën in China,
welke het bij het Engelsch-
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Japansch bondsverdrag zoowel als bij den vrede van Portsmouth plechtig had
bezworen.
Reeds spoedig na den Russisch-Japanschen oorlog viel er een zekere toenadering
tusschen de beide tegenstanders van voorheen waar te nemen, welke een nog
hartelijker karakter verkreeg, na de totstandkoming der Engelsch-Russisch Entente.
De uitkomst van die toenadering moet voor Engeland eene onaangename verrassing
zijn geweest, toen, tien jaren na de eerste onderteekening van het bondsverdrag,
Rusland en Japan eene overeenkomst sloten, waarbij spoorwegconcessiën in
Mantsjoerije, door China aan Engelsche en Amerikaansche kapitalisten verleend,
werden nietig verklaard.
Ook werd tusschen beide landen overeengekomen dat aan China ‘niet mag worden
toegestaan om een groot en krachtig leger te scheppen, indien het voldoende zijn
evenwicht zou kunnen herstellen, om zijne aandacht te schenken aan het vraagstuk
der nationale verdediging.’
Wat dit laatste beteekent is duidelijk: China moest een gemakkelijk object blijven
voor de vreedzame binnendringing dier beide landen.
In dit beginsel mag ook een verklaring worden gezocht voor de dubbelzinnige
houding, door Japan aangenomen zoowel tijdens de groote omwenteling in China
van 1911, als vóór den opstand in 1913. Van den laatsten kan zelfs worden gezegd,
dat hij geheel in Japan werd voorbereid door de naar dat land gevluchte Chineesche
revolutionnairen.
Officieel de neutraliteit bewarend, begunstigde Japan de opstandelingen door
uitgebreide wapenleveringen. Ook lieten de in Zuid-China gevestigde Japanners het
den oproerlingen van 1911 wel niet aan daadwerkelijken steun ontbreken, bij de
vermeestering van Nanking b.v. De moord op de leden der Japansche kolonie aldaar,
nadat die stad bij de tweede revolutie van 1913 door de troepen van generaal Tsjang
Sjoen was vermeesterd, moet als eene wraakoefening worden beschouwd van dien,
nog immer aan de Mantsjoe-dynastie verknochten, ouden vechtgeneraal.
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Dat Japan's houding in deze voor China zoo bewogen tijden zou zijn bepaald door
sympathie voor de republiek - die de opstandelingen wenschten - als instelling,
waarvan voor den werkelijken algemeenen vrede in China het beste ware te
verwachten, is wel uitgesloten.
Japan's groote staatsman en veldheer, Yamagata, gaf toch wel de gedachte van
heel zijn volk weer, toen hij het eene conditio sine qua non voor de wedergeboorte
van China heette ‘dat er een krachtig Keizer aan het bewind komt, die de teugels van
het bewind zelf in handen neemt,’ doch hieraan toevoegde: ‘Met de bijna oneindige
hulpbronnen in menschen en geld zou een krachtig Keizer een uiterst machtig leger
te zijner beschikking kunnen hebben. Indien zulks tot stand kwam zou China een
zeer ernstig dreigend gevaar kunnen worden voor alle naburige volken.’
Toen nu echter, na de onverwacht spoedige onderdrukking van den tweeden
opstand, orde en rust onder het krachtig bewind van president Yoean Sji Kai
geleidelijk in China terugkeerden, stortte een stroom van Japanners zich over het
land uit, die overal hunne belangen wisten te vestigen. De belangrijkste acquisitie
was wel die der groote Han-Yeh-Ping-werken in het Yangtse-dal, welke de
kolenmijnen van Pingsjang, de ijzermijnen van Tayeh en de ijzerwerken van Hanyang
omvatten en zoo goed als geheel in hunne handen kwamen, nadat zij reeds door de
leiders der groote omwenteling van 1911 in de gelegenheid waren gesteld, het
medezeggenschap over die werken te verkrijgen.
Tot zelfs in Mongolië drongen zij door, terwijl het Tokiosche blad ‘Niroku’, slechts
enkele weken vóór den wereldkrijg, reeds schreef, dat Japan ‘in elk geval de hand
op Mantsjoerije en Mongolië moet leggen, opdat deze gebieden als steunpunten
kunnen dienen voor verdere operatiën’.
In Mei 1914 bracht de, in tal van Japansche ondernemingen geïnteresseerde,
bekende handelsman, baron Sjiboesawa, een bezoek aan China, teneinde een
onderzoek in te stellen naar verdere mogelijkheden voor Japansche

Onze Eeuw. Jaargang 16

219
deelneming aan de ontwikkeling van China's hulpbronnen.
Dat onderzoek ging uit van de door Sun Yat Sen en zijne volgelingen in het leven
geroepen Chineesch-Japansche Handels- en Industrie-Maatschappij, in Japan
gevestigd.
Dit wekte achterdocht, maar ter geruststelling heette het toen, dat genoemde
samenzweerders niet meer bij die onderneming waren geïnteresseerd.
Reeds verluidde, dat de reis van baron Sjiboesawa goede vruchten had gedragen,
toen het bericht van Japansche opmetingen, in de Chineesche wateren op de kust van
Foekien, de Chineesche achterdocht wederom wekte.
Die stemming verbeterde niet, toen de ‘North China Daily News’ een brief van
Sun Yat Sen aan een hooggeplaatst Japanner openbaar maakte, waarin die
aarts-samenzweerder aandrong op de hulp van Japan tot om verwerping van Yoean
Sji Kai's regeering, in ruil voor het verleenen van concessiën op elk gebied en over
het geheele land.
Dit gaf niet alleen voedsel aan de Chineesche achterdocht, maar het verwekte, in
verband met hetgeen voorafging, ook groote ontstemming in Engelsche kringen in
Oost-Azië. De ontevredenheid over een verbond, dat slechts aan Japan voordeelen
bracht, nam daar steeds toe, zoodat zelfs de wenschelijkheid eener andere gedragslijn
van Engeland tegenover Japan werd betoogd.
De wereldoorlog legde aan die stemmen het zwijgen op.
Met de vooropgezette bedoeling om het pachtgebied Kiaotsjau aan China terug te
geven, had Japan het beleg voor Tsingtao geslagen.
't Had hiertoe, ondanks de gewaarborgde integriteit van het Chineesche rijk, met
schending der Chineesche neutraliteit, zijne legers in Sjantoeng geland, ten einde
Tsingtao van de landzijde te kunnen aanvallen.
De Chineesche regeering protesteerde hiertegen, evenals tegen de Japansche
verklaring, van een deel van Sjantoeng tot oorlogszône, waarbij zelfs de
Sjantoeng-spoorweg werd bezet en de Duitsche mijnbouwondernemingen in die
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Chineesche provincie door Japan in bezit genomen werden.
Japan trok zich van die protesten niets aan.
Na den val van Tsingtao wachtte de Chineesche regeering twee maanden lang
geduldig op de ontruiming der ‘oorlogszône’ door de Japansche troepen. Eindelijk,
op 7 Januari 1915, deed zij aan de Japansche regeering eene nota overreiken, waarin
zij de oorlogszône opgeheven verklaarde, als een wenk voor Japan om zijne troepen
terug te trekken.
De nota had echter een geheel andere uitwerking.
De Japansche minister van buitenlandsche zaken, baron Kato, verklaarde, dat
Japan aan de Chineesche regeering herhaaldelijk de verzekering had gegeven, dat
het Sjantoeng zou ontruimen, wanneer het juiste oogenblik daar was. Het optreden
der Chineesche regeering moest dus als een bewijs van wantrouwen worden
beschouwd in de goede bedoelingen der Japansche regeering.
Volgens de ‘Peking Gazette’ werden hierop, den 18en Januari 1915, door Japan
aan de Chineesche regeering eene reeks van eischen gesteld, die wij vertaald in de
‘Ostasiatische Lloyd’ van 7 Mei 1915 volledig vonden weergegeven.
De kennisneming daarvan is wel de moeite waard, wijl men zich daaruit een oordeel
kan vormen omtrent de werkelijke bedoelingen der Japansche regeering tegenover
China.
Die eischen luidden dan vertaald als volgt:
I. De Japansche en de Chineesche regeering, die zich de instandhouding van den
algemeenen vrede in Oost-Azië voor oogen houden en de vriendschappelijke
betrekkingen tusschen beide staten willen doen voortduren, hebben de volgende
overeenkomst getroffen.
Artikel De Chineesche regeering verbindt zich, alle regelingen goed te keuren, die de
1. Japansche regeering met de Duitsche treffen zal met betrekking tot de overdracht
van alle rechten, belangen en concessiën, die Duitschland krachtens verdragen
of andere overeenkomsten in Sjantoeng toekomen.
Artikel De Chineesche regeering verbindt zich om
2.
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Artikel
3.
Artikel
4.

in de provincie Sjantoeng en langs de kust van dat gewest geen grondgebied of
eilanden aan derden, onder welk voorwendsel ook, af te staan of te verpachten.
De Chineesche regeering verleent aan Japan toestemming, een spoorweg van
Tsjiefoe of Loengkou naar een station van den Sjantoeng-spoorweg aan te
leggen.
De Chineesche regeering verbindt zich, in het belang van den handel en ten
behoeve van de nederzetting van vreemdelingen, zoo spoedig mogelijk
belangrijke steden in de provincie Sjantoeng voor den handel te openen. Bij
afzonderlijke overeenkomst zullen de te openen plaatsen worden aangewezen.

II. Daar de Chineesche regeering steeds de bijzondere positie van Japan in
Zuid-Mantsjoerije en Oost-Mongolie heeft erkend, wordt tusschen de Japansche en
de Chineesche regeering het volgende overeengekomen:
Artikel De beide contracteerende partijen komen overeen, dat het pachtverdrag
1. betreffende Port-Arthur en Dalny en dat betreffende den Zuid-Mantsjoerijschen
spoorweg van Antoeng naar Moekden voor den duur van 99 jaren wordt
verlengd.
Artikel Aan de Japansche staatsburgers zal in Zuid-Mantsjoerije en het Oostelijk deel
2. van Binnen-Mongolië het recht toekomen, land te pachten of te bezitten, dat
voor de oprichting van handelshuizen of fabrieken dan wel voor
landbouw-doeleinden zal dienen.
Artikel Aan Japansche staatsburgers zal het recht toekomen, zich naar believen in
3. Zuid-Mantsjoerije of Oost-Binnen-Mongolië te vestigen, daar te reizen en zich
op elke soort van bedrijf toe te leggen.
Artikel De Chineesche regeering zal aan Japansche staatsburgers het recht verleenen
4. in Zuid-Mantsjoerije en Oost-Binnen-Mongolië mijnbouw te beoefenen. Bij
afzonderlijke gemeenschappelijke besluiten zullen de plaatsen aangewezen
worden, waar mijnen kunnen worden geopend.
Artikel De Chineesche regeering verbindt zich, in de hieronder genoemde gevallen, de
5. toestemming van de Japansche regeering te vragen, voordat zij zelve een besluit
neemt:
a. wanneer aan burgers eener andere mogendheid ver-
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b.

gunning zal worden verleend om een spoorweg aan te leggen of
wanneer met eene andere mogendheid eene leening zal worden
gesloten voor den aanleg van een spoorweg in Zuid-Mantsjoerije
of Oost-Binnen-Mongolië;
wanneer eene leening met eene andere mogendheid zal worden
gesloten, waarbij de plaatselijke belastingen van Zuid-Mantsjoerije
en Oost-Binnen-Mongolië als waarborg moeten dienen.

Artikel De Chineesche regeering verbindt zich, bij de aanstelling van politieke,
6. financieele of militaire raadgevers in Oost-Binnen-Mongolië eerst den raad der
Japansche regeering te vragen.
Artikel De Chineesche regeering stemt er in toe, dat het toezicht op en het bestuur van
7. den spoorweg van Kirin naar Tsjangtsjoen aan de Japansche regeering wordt
overgedragen voor den duur van 99 jaren, gerekend van den dag van de
onderteekening der overeenkomst.

III. De Japansche en de Chineesche regeering nemen het standpunt in, dat Japansche
financiers en de Han-Yeh-Ping-onderneming in nauwe verbinding tot elkander staan
en dat de gemeenschappelijke belangen van beide staten moeten worden bevorderd.
Zij komen daarom overeen dat:
Artikel De beide contracteerende partijen zich verbinden, om, wanneer het juiste
1. oogenblik zal zijn gekomen, de Han-Yeh-Ping onderneming te maken tot eene
gemeenschappelijke onderneming van beide staten, terwijl China niet, zonder
voorafgaande inwilliging van Japan, de rechten en den eigendom van de bedoelde
maatschappij aan anderen zal overdragen, noch bedoelde onderneming zal
bewegen, om zelve hare rechten en haren eigendom van de hand te doen.
Artikel De Chineesche regeering er in toestemt, dat alle mijnen in de nabijheid der
2. werken van de Han-Yeh-Ping onderneming niet zonder goedkeuring van deze
door personen, welke buiten de onderneming staan, zullen kunnen worden
geëxploiteerd, en de toestemming van de genoemde onderneming ook moet
worden gevraagd, voordat er elders in China eene andere onderneming wordt
opgericht, waardoor de belangen van de Han-Yeh-Ping-onderneming middellijk
of rechtstreeks zouden kunnen worden geschaad.
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IV. Voor de effectieve handhaving der territoriale integriteit van China wordt door
de Japansche en de Chineesche regeering het volgende overeengekomen.
De Chineesche regeering verbindt zich, aan geen derde mogendheid een
haven of baai of eiland aan de Chineesche kust af te staan of te verkoopen.
V. Artikel 1. De Chineesche centrale regeering moet invloedrijke Japanners als
raadgevers aanstellen op politiek, financieel en militair gebied.
Artikel 2. Japansche hospitalen, kerken en scholen zullen in het binnenland van
China het recht hebben om grond te koopen.
Artikel 3. Daar de Japansche en de Chineesche regeeringen vele geschillen tusschen
de Japansche en de Chineesche politie hadden uit den weg te ruimen, welke tot groot
misverstand hebben geleid, is het noodzakelijk dat het bestuur der justitie in
belangrijke plaatsen in China aan Japansche en Chineesche handen,
gemeenschappelijk dus, wordt toevertrouwd of dat daar vele Japanners in dienst
worden genomen, opdat zij tevens aan de verbetering van het Chineesche politiewezen
kunnen arbeiden.
Artikel 4. China zal van Japan eene bepaalde hoeveelheid munitie voor
oorlogsgebruik, b.v. 50 percent of meer van de hoeveelheid, die de Chineesche
regeering noodig heeft, koopen, of er moet in China een Chineesch-Japansch arsenaal
worden opgericht, waarbij Japansche deskundigen worden aangesteld. Het materieel
voor de inrichting wordt in Japan gekocht.
Artikel 5. China verleent aan Japan concessie voor den aanleg van spoorwegen
die Woetsjang met Kioekiang en Nantsjang, Nantsjang met Hangtsjou en Tsjangtsjou
zullen verbinden.
Artikel 6. Wanneer China voor mijn-ontginning, aanleg van spoorwegen en havens,
met inbegrip van scheepswerven, in de provincie Foekien buitenlandsch kapitaal
noodig heeft, moet eerst bij Japan om raad gevraagd worden.
Artikel 7. China verleent aan Japansche staatsburgers het recht, om het Boedhisme
in China te verbreiden.
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Der Chineesche regeering moet wel de schrik om 't hart zijn geslagen, toen haar deze
exorbitante eischen werden gesteld, welker inwilliging wat groep 5 betreft b.v. het
geheele Chineesche rijk onder de voogdijschap van Japan zou hebben geplaatst.
Aan weerstand, indien Japan gewapenderhand zijnen wil aan China zou
voorschrijven, viel niet te denken.
Op steun van eene andere groote mogendheid scheen niet te mogen worden
gerekend. Wel stond de groote Noord-Amerikaansche Unie buiten het conflict, maar
eene botsing met Japan zou, tengevolge van het Engelsch-Japansch verdrag, de
Vereenigde Staten mede in den stroom hebben gesleurd aan eene zijde, welke - dat
was reeds duidelijk gebleken - niet de sympathie van president Wilson had.
China betrad dus den weg der onderhandelingen, waarbij Japan dan eindelijk het
geduld verloor en den 7en Mei 1915 aan China een ultimatum stelde, waarin, wat de
hoofdzaak betrefft, het volgende van China werd verlangd.
Verlenging van den pachttermijn voor het schiereiland Liaotoeng met 99 jaar;
mijn-concessiën in de provincie Fengtoen (Moekden); de voorkeur voor
spoorwegaanleg in Zuid-Mantsjoerije aan Japan te verleenen; de overdracht van het
beheer van den Kirin-Tsjantsjoen-spoorweg aan Japan voor den duur van 91 jaar;
de aanwijzing van Japansche deskundigen op politie-gebied in Zuid-Mantsjoerije,
Oost- en Binnen-Mongolië en zoonoodig ook van Japansche militaire, politieke en
financieele raadgevers voor Zuid-Mantsjoerije; de door China aan te gane verplichting
om geen rechten of belastingen in Zuid-Mantsjoerije als onderpand aan te wijzen
voor leeningen; het recht voor Japanners om zich overal in Zuid-Mantsjoerije te
vestigen, daar land te bezitten en vrijelijk handel te drijven.
Van belang voor China was, dat Japan de in groep V samengevatte eischen, had
losgelaten, niet voor goed, maar om er later op terug te komen. Of deze voorloopig
tenminste tegemoetkomende houding moest worden toege-
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schreven aan eene tusschenkomst van Engeland en de Vereenigde Staten? Door
Japansche staatslieden is dit steeds ontkend, terwijl van Engelsche zijde door den
onderstaatssecretaris van binnenlandsche zaken, Primrose, den 11en Maart 1915 in
het Lagerhuis de eischen in groep V vergoelijkenderwijs werden voorgesteld, als
een proefballon door Japan opgelaten, om ‘te zien welke houding de Chineesche
regeering zou aannemen, indien tegen het einde van den oorlog zekere eischen door
Japan zouden worden gesteld’.
Voordat de termijn van het ultimatum was verstreken, gaf China zijne
bereidwilligheid te kennen om, in 't belang van de goede verstandhouding tusschen
beide volkeren, de door Japan gestelde eischen in te willigen. Den 25en Mei 1915
werd de Chineesch-Japansche overeenkomst geteekend, waarbij dus Zuid-Mantsjoerije
feitelijk aan Japan werd overgeleverd, voor Oost- en Binnen-Mongolië de Japansche
binnendringing werd voorbereid.
Nogmaals liet Japan zich tijdens den oorlog met China's aangelegenheden in, toen
in het najaar de monarchale beweging in China zich steeds duidelijker afteekende
en van Japansche zijde, gesteund door de mogendheden der Entente, tot Yoean Sji
Kai het vertoog werd gericht om eene bestuurshervorming in China voorloopig te
laten rusten - in het belang van den vrede in Oost-Azië.
Welk denkbeeld aan Japan's vertoog ten grondslag lag is aan geen twijfel
onderhevig, als men zich Yamagata's woord te binnen brengt, betreffende 't gevaar,
dat China voor de naburige landen zou opleveren, indien het onder t bestuur van een
krachtig keizer zou komen te staan.
Spoedig werd van opstand en vrees daarvoor in verschillende deelen van
Zuid-China gewaagd. Te Tokio moet 't bericht daarvan niet onwelkom zijn geweest,
toen de Chineesche regeering het ongevraagd advies ter zijde legde en haar eigen
weg bleek te willen gaan. 't Is wel aan geen twijfel onderhevig, nu zij dien toch door
't verzet tegen het herstel der monarchie gesloten vond, wie den sluitboom plaatste.
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Wat leert ons nu Dai Nippon's geschiedenis der laatste tientallen van jaren? Wat
anders dan dat 't slechts één doel had, één streven, gericht op machts-verhooging
niet alleen, maar ook op gebieds-uitbreiding. Een streven, door twee met goeden
uitslag bekroonde oorlogen aangewakkerd, en door de verdeeldheid, die 't oud Europa,
lange jaren reeds vóór den huidigen strijd, in zijne betrekkingen tot 't verre Oosten
met lamheid sloeg, krachtig gesteund.
Nog woedt de groote broederkrijg, waarin de Europeesche landen hunne krachten
verspillen. Nog is 't einde niet te voorzien. Zelfs schijnt de mogelijkheid van
uitbreiding van den strijd niet uitgesloten. Telkens dreigt de krijg, in zijne gevolgen,
ook de groote Noord-Amerikaansche Unie in den maalstroom mee te sleuren.
En reeds gaan er weer stemmen op, die van wrijving, nieuwen strijd, nieuwe
ellende, die komende zijn, gewagen.
De Amerikaansche professor Dr. John Burgesz meent in zijn ‘The European war
of 1914, its causes, purposes and probable results’, voor 't geval deze oorlog met de
overwinning der Entente zou eindigen, een nieuwen oorlog te mogen voorspellen,
waarin Engeland tegenover eene Russisch-Japansche coalitie zou komen te staan.
Van Engelsche zijde zag men Bland verklaren, dat Japan niet alleen het
vredesverdrag van Portsmouth, maar ook de bepalingen van het Engelsch-Japansch
verdrag schond en nog steeds schendt. Hij meent echter, dat de tusschen beide landen
gerezen geschilpunten op dit oogenblik niet voor eene openbare bespreking in
aanmerking kunnen komen. Later, na afloop van den oorlog, zal, bij eenigen goeden
wil aan weerskanten, aan 't bestaan waarvan z.i. niet behoeft te worden getwijfeld,
alles wel weer in 't rechte spoor komen!
Op hetzelfde oogenblik, dat Bland's overwegingen 't licht zagen, liet een Duitsch
schrijver in zijn in de Novemberaflevering van de ‘Deutsche Rundschau’ verschenen
artikel ‘Weltpolitische Wetterbildungen im fernen Osten’ zijne gedachten gaan over
de Japansch-Engelsche betrekkingen na den oorlog.
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B.L. Freiherr von Mackay dan is van oordeel, dat de oorzaken van wrijving tusschen
beide landen aan die betrekkingen een steeds meer onverzoenlijk karakter zullen
geven ‘zoowel wegens de tegenstrijdigheid der beiderzijdsche aanspraken op den
voorrang op economisch gebied in 't Verre Oosten, als met 't oog op het vraagstuk
der verdediging van de Dominions tegen het gele gevaar, de rottings-bacil in het
deeg van het Engelsch-Japansch verbond.’
Men begrijpt, dat de eischen, die Japan aan China stelde, rechtstreeks moeten
ingaan tegen het belang van Engeland, dat steeds de open deur in China eischte, en
het Yangtse-dal als de, het rechtens toekomende, eigen belangensfeer beschouwde.
Duidelijk moet 't ook zijn, dat de leuze van een ‘blank Australië’ en de uitsluiting
van de gekleurde rassen door het Canadeesche Dominion den Japanner als doorns
in 't oog moeten zijn en ten slotte als onduldbare hoon zullen worden opgevat.
't Moet dus worden erkend, dat de elementen voor een conflict tusschen beide
bondgenooten van heden reeds aanwezig zijn. 't Mag zelfs worden betwijfeld, of aan
eene zijde ten minste - die van Japan n.l. - wel de goede wil aanwezig is, om tot eene
voor beide zijden bevredigende oplossing der geschillen te komen. Voor Japan is,
gelijk ook Bland erkent, het verdrag met Engeland niet veel meer dan een ‘scrap of
paper’ geweest, zoodra het in strijd kwam met zijn eigen belangen. Waarom zou het,
tegenover een door den oorlog in elk geval verzwakt Engeland, eene meer
tegemoetkomende houding aannemen dan te voren?
Maar, dat alles is van later zorg.
Van meer actueel belang is wel de vraag, wat men nog gedurende dezen oorlog,
en vooral tegen het einde daarvan, van Japan heeft te verwachten.
Zoolang de huidige oorlog de millioenen in Japan doet binnenstroomen voor de
leveringen van oorlogsbehoeften aan de geallieerden, is wel geen bijzonder optreden
van die zijde te verwachten.

Onze Eeuw. Jaargang 16

228
Daarvoor staat de belangrijke positie borg, die het mercantiel element in
gezaghebbende Japansche kringen inneemt. In den Japanschen Rijksdag treft men
op de 380 leden niet minder dan 106 mijn-eigenaars, bankiers, groot-industrieelen
en groothandelaars aan, benevens 94 advocaten en journalisten, die zij aan hunne
belangen hebben weten te verbinden.
Maar zoodra door het beëindigen van den strijd, de millioenen-stroom zal ophouden
te vloeien, zijn de verrassingen van Tokio te wachten, waarop de heer Primrose ten
aanzien van China reeds doelde, toen hij sprak van zekere eischen, die Japan tegen
het einde van dezen oorlog aan dat land zou stellen.
Hoe langer de strijd duurt, hoe grooter de uitputting zal zijn, waarin de
oorlogvoerenden van beide partijen zullen verkeeren, des te grooter zullen ook de
verrassingen zijn, komende van een volk, dat door den millioenen-regen daartoe
instaat gesteld, gedurende dezen oorlog niet zal hebben nagelaten, zich krachtig voor
te bereiden voor de taak, die het zich stelde: de handhaving van den ‘algemeenen
vrede in Oost-Azië!’... zooals het dien opvat.
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De kleinzoon
Door Willemine G.A. Labberton.
I.
In de schemerstille kamer zaten ze bij elkaar, de twee oudjes, ieder voor een raam,
te kijken naar de schaarsche voorbijgangers, rustig schijnbaar, als iederen avond. De
ouderwetsche vergulde pendule onder de glazen stolp tikte met haar gemeenzaam
zachten klank de minuten voorbij; zoo dadelijk zou het dienstmeisje binnenkomen
met het theewater en met fellen plof de gaslamp ontsteken; dan zouden ze glimlachend
knipoogen tegen het schelle licht, dat zoo onmeedoogend de schemering verbrak.
Het was hun beiden zoo lief, dit uurtje van vertrouwde intimiteit, waarin al de
bekende voorwerpen in de kamer en de boomen langs den weg en de enkele huisjes
aan den overkant al meer en meer wegdoezelden in het vervagend licht; dit uurtje,
waarin ze, zonder spreken haast, elkander zoo heel nabij waren, waarin hun gedachten
- ach, zoo gaarne - teruggleden naar denzelfden voorbijen tijd en speelden met
dezelfde herinneringen.
Het was alles net als iederen avond, en toch... En toch was er iets in de atmosfeer
der stille kamer, dat de
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stemmingsvolle eenheid verbrak; toch zat de oude vrouw niet met dien haar zoo
eigenen blik van innig-blijmoedige tevredenheid te staren in den komenden avond
en de oude man had zijn pijpje laten uitgaan en bewoog zich af en toe onrustig in
zijn grooten leunstoel. Dat iets, dat in eens alles anders maakte, dat de gedachten
van het rustigbekend verleden verplaatste naar een onbekende, vragende toekomst,
dat was de brief - de brief, die er dien middag gekomen was van hun jongen, hun
zoon in Indië.
Dat was ook heel gewoon geweest: elke veertien dagen kwam er trouw een brief
of een briefkaart; maar toen de moeder vanmiddag het bekende couvert met het
geliefde flinke handschrift in de hand hield, had het haar dadelijk een sensatie gegeven
van iets bijzonders te bevatten. Ze kòn niet wachten, tot vader thuiskwam en had den
brief opengemaakt met een vreemde ontroering.
En wèl had haar gevoel haar niet misleid, wel wàs het iets bijzonders, wat hun
jongen hun vroeg, en ze wist haast niet welke van de op haar aanstormende
gewaarwordingen de overhand had: zorg om het jonge leven, twijfel aan de eigen
oude krachten, angst voor de verantwoording en ook voor de verandering in hun
kalm, gelijkmatig leventje, of wel - en dit bleef het opperste in haar gevoelens - een
groote, alles-overheerschende vreugde, dàt hij dit vroeg, aan hèn, dat hij zoo
welbewaard in zijn hart hun liefd had meegedragen naar het verre land, dat zoo groot
was zijn vertrouwen. Ze voelde dit als de kroon van haar leven, als een helderen
zonnestraal in den laten avond, als een onverwachte, heerlijke vergoeding voor al
hun zwoegen en zorgen, hun liefde en opoffering, die den eenvoudigen dorpsjongen
gemaakt hadden tot den man van aanzien, die hij nu was, daar ver van hen, ginds in
het warme land. Nu kwam die man, die nooit opgehouden had hun jongen te zijn,
tot hen met een smeekend gebaar en legde vol vertrouwen in hun armen het liefste
wat hij had: zijn kind, zijn oudsten zoon.
En nog eens had zij gelezen: ‘Moeder, ons oudste kind is niet gezond, algemeene
zwakte, lusteloosheid, ge-
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brek aan eetlust. Wat wij hier al met hem geprobeerd hebben, helpt niets, integendeel,
het wordt steeds erger. Nu hebben we een bekend kinderarts over hem geraadpleegd
en deze heeft gezegd: zoo gauw mogelijk naar Holland. Alle organen zijn normaal,
maar zwak. Het Indisch klimaat is voor dit kind veel te afmattend. In Holland zal hij
waarschijnlijk met een half jaar volkomen gezond zijn. We hebben ons eerst verzet, mijn vrouw en ik: hij is nog zoo jong, onze oudste,
nog geen zes jaar en zou hij nu al zijn moeder moeten missen? Maar ook een tweede
dokter gaf ons hetzelfde advies: - naar Holland! - En dus, Moeder, moet onze liefde
groot genoeg zijn om ons kind van ons weg te zenden. Maar in het heele Holland is
maar één paar menschen, aan wie ik hem durf toevertrouwen, is maar één huis, waarin
ik zijn voetstappen veilig weet, en dat zijn zij, die mijn eigen jeugd hebben omringd
met hun zorgende liefde, dat is het huis, waarin ik zelf gelukkig ben geweest en
wélbewaakt... Moeder, wil je je ontfermen over mijn kind, over Vaders naamgenootje?
Ik weet wel, dat het niet weinig is, wat ik u vraag en soms bekruipt me de angst,
dat ik, die u al zooveel zorgen en moeite heb gekost, geen recht heb nog meer te
vragen. En ik weet ook, dat velen zullen zeggen, dat het niet goed is voor een kind,
groot te worden bij een paar oude menschen. Maar och, Moeder, ik kan me u beiden
niet voorstellen als “oude menschen” en ik geloof ook niet, dat u dat in den vollen
zin van het woord ooit worden zult. Ik zie u steeds sterk, zooals ge me het laatst de
hand ten afscheid hebt gegeven, en ik weet, dat uw liefdevol moederhart altijd jong
zal blijven, al zijn misschien de haren vergrijsd en de wangen wat gerimpeld, en ik
weet, dat Vaders opgewekte levenslust hem niet begeven zal, zoolang hij ù heeft.
Hoe kunnen we ons kind sturen naar vreemde menschen - we kùnnen het niet. Er is
in het heele Holland maar één plekje, waar we hem weten welbemind en
welbewaard’...

Onze Eeuw. Jaargang 16

232
Met een glimlach had ze zitten staren op den brief. Was het niet eigenaardig, dat hij
het woord haast uitsluitend richtte tot haar alleen? En zij, zijn Moeder, wat kon zij
anders doen dan haar hart wijd openstellen en in gedachten reeds haar armen heenslaan
om het kind van haar kind en het verzorgen en koesteren met al de warmte van haar
rijk gemoed? Vijf jaar was hij - bijna zes; en als vanzelf gingen haar gedachten terug
naar den tijd, toen hij, hun Henk, dien leeftijd had....
Zoo vond bij zijn thuiskomst de oude man haar, nog steeds met den brief in de
hand, met in de oogen dien verren blik, die het verleden bindt aan de toekomst en
een raadselachtigen glimlach op het lieve, oude gelaat. Vragend keek hij haar aan.
‘Van Henk?’ vroeg hij, wijzend op den brief. ‘Ja, van Henk’, antwoordde ze, peinzend,
afwezig. ‘Lees maar, hij vraagt ons iets’. Hij zag in haar oogen iets, dat hem deed
denken aan vroeger, als zij hem opwachtte met een prettige, goede tijding. Hij nam
den brief, en las - en schrok. Mijn hemel, dat was toch te veel, dat kon toch niet. In
hun rustig leventje van kalme, oude menschen, die hun tijd van werken hadden gehad,
die met de moeiten en zorgen van het leven meenden te hebben afgedaan, te brengen
een kind van nog geen zes jaar, een zwak kind nog wel - neen, dat ging niet, dat was
niet verstandig, voor hen te bezwarend en voor het kind te saai. Neen, daar moest
iets anders op gevonden worden.
Aarzelend keek hij haar aan. ‘Dat zal niet gaan, hè moeder? Daar zijn we te oud
voor, allebei in de zestig’.
Ze plofte neer in de werkelijkheid. Ja, misschien had hij wel gelijk. Wel waren ze
beiden al oud, al voelden ze het meestal ook niet. ‘Ik weet niet...’ begon ze. En hij,
blij, dat het zoo gemakkelijk ging - hij had een oogenblik gemeend dat haar besluit
al vast stond - begon al de bezwaren en de nadeelen breed uit te meten. Hij hield ook
veel van hun jongen, natuurlijk, en hij zou ook heel wat voor hem over hebben ook,
dat had hij genoeg getoond in de jaren, die voorbij waren, maar dit - neen,
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dit moest niet gebeuren. Dit was een te groote last voor hun oude schouders; zij
konden niet meer meeleven met een kind van zes jaar. Hij zou een oud mannetje bij
hen worden!
Zij luisterde stil. Af en toe, als hij haar, om instemming vragend, aankeek, zei ze
iets van: ‘Ja, dat is wel zoo - ja, misschien wel’. Binnen in zich voelde ze een vaag
verzet tegen alles wat hij zei. Ze had wel willen zeggen, dat ze zich vandaag juist
zoo heelemaal niet oud voelde, en dat ze eigenlijk beter met de kleine kinderen dan
met de groote menschen van den tegenwoordigen tijd kon omgaan, en dat hij toch
wel vriendjes zou krijgen om mee te spelen en toch ook naar school zou gaan. Maar
ze kon dat allemaal zoo gauw niet onder woorden brengen en zijn stem praatte maar
door en hoopte de bezwaren als een muur rondom haar opeen. En ze zweeg, overstelpt,
vermoeid, maar niet overtuigd.
Zoo was de schemering gevallen en ook zijn stem had gezwegen en nu zaten ze
ieder in hun eigen gedachten verzonken. Maar het was of er in de stilte van de kamer
een ongewone onrust was, of er uit de donkere hoeken iets op hen afkwam, dat
vroeg.... Beiden waren ze blij, toen de heldere vlam van het zekere gaslicht alle
duisternis kwam verdrijven. Ze schikten zich aan de tafel, ietwat aarzelend.
‘Ja, nu moeten we het nog eens even afpraten, hè Moeder? Hij vraagt zoo gauw
mogelijk telegrafisch antwoord.’
‘Ja,’ weifelde ze.
‘Je vindt toch ook, hè, dat het niet zal gaan? Zoo'n kleine jongen, we kennen hem
toch eigenlijk ook heelemaal niet. Ik durf die verantwoording niet meer aan. Denk
eens, dat hij eens ziek zou worden!’
‘Ja’ - er was een vreemde trilling in haar stem, alsof dit de slotsom was van al haar
overpeinzingen - ‘denk eens, dat hij ziek zou worden bij vréémden.’
Hij schrok op. Een lichte schok van ontroering ging door hem heen. Ze had gelijk!
Als het kind, hun klein-
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kind, ziek zou worden bij vreemden, dan - ja dan Haar fijn gevoel besefte onmiddellijk, hoe haar woord hem getroffen had. ‘Weet
je nog wel, dat Henk eens zoo erg roodvonk heeft gehad, toen hij nog pas op school
was? Hier in het kleine kamertje lag hij en om den ander waakten we 's nachts bij
hem. Stel je voor, dat toen een vreemde vrouw zijn gloeiende koortshandjes had
moeten vasthouden.’
Hij knikte, verzonken in de herinnering.
‘En hij vroeg zoo vaak naar “Vader”, weet je nog? Je moest alleen maar stil bij
zijn bedje zitten, anders niet. Dat zou een vreemde man nooit kunnen, hè?’
‘Nee, dat geloof ik ook niet.’
‘En toen hij weer beter werd, toen moesten we oppassen, of we zouden hem
verwend hebben,’ ging ze voort, glimlachend, met een glans van vreugde in de nog
jeugdige oogen.
‘Ja, maar dat was ook zoo heerlijk, die jonge krachten te zien terugkomen. En wat
was hij toen gauw weer vroolijk!’
‘'t Was een lief kind, onze Henk.’
‘Ja, maar toch ook ondeugend, hoor!’
‘Ja, ondeugend wel, maar hij had geen streken.’
‘Nee, streken had hij niet.’
‘Weet je nog hoe trotsch hij was, toen hij voor het eerst naar school ging? De
leeren schooltasch moest op den rug, al zat er ook niets in!’
‘Ja, ik nam hem 's morgens altijd mee zoo ver. En op dat eindje langs de sloot
moest ik altijd fluitjes snijden van riet. Al de jongens uit de klas benijdden hem om
die rieten fluitjes. Hij was zoo trotsch als een pauw, dat zìjn vader die maken kon!’
‘En als hij jarig was, dan mocht hij altijd vier jongens vragen. Eer hij wist, wie
dat zijn zouden! Hij had ook zooveel vriendjes.’
‘En dan moest jij poffertjes bakken. Lieve tijd, wat konden die rakkers daarvan
eten!’
‘Ja, weet je nog...’
Weet je nog... En toen - en toen...’ En zoo
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praatten ze voort, beiden volkomen in hun element, ophalend uit het grijs verleden
het heele kinderleven van hun eenigste, totdat dit weer voor hen stond helder en klaar
en scherp-belijnd, niet als een beeld uit lang-vervlogen dagen, maar als een deel van
het tastbare heden. Stond dit alles niet weer opnieuw te gebeuren? Terwijl ze spraken
over het kind, dat ze verzorgd en gekoesterd hadden lang geleden, gingen de gedachten
al met een vaag verlangen vooruit naar het kind van dat kind, dat komen zou misschien ‘Zou hij lijken op Henk, of op zijn moeder?’
‘Jammer toch, dat we haar niet kennen.’
‘Op het portretje is 't een aardig ventje, maar dat is al weer een jaar geleden.
Kinderen veranderen zoo.’
‘Zullen we vanavond nog een brief schrijven? Dan kun je morgenochtend dadelijk
telegrafeeren. Je vindt toch ook, hè, dat hij maar komen moet?’
‘Ja, laat hij maar komen. Als jij er niet tegen op ziet’ ‘Zoo oud zijn we toch ook eigenlijk nog niet!’
‘Nee, oud zijn we nog niet. Jij tenminste nog lang niet!’
Ze glimlachte, gelukkig. Nu kende ze hem weer, haar trouwen levenskameraad.
Hoe dikwijls had ze niet met haar zonnig optimisme, met haar blijmoedigen
levensmoed zijn verstandelijke bezwaren ontkracht. En ze sloeg hem gade, hoe hij,
geheel overwonnen nu, zich neerzette tot schrijven. 't Was goed, dat hij dat deed; hij
dacht beter om alles. Zìj zou niet veel anders geschreven hebben dan: ‘Laat je kind
maar komen, mijn jongen. In ons hart en ons huis is nog wel plaats voor hem.’ Dat
kon ze er altijd nog wel bijzetten!
Stil liet de oude man de pen glijden over het papier, het vullend met zijn steile,
regelmatige letters en zij dacht, hoe dat papier ginds wat vreugde zou brengen in het
bekommerd ouderhart.

II.
Twee maanden later zaten ze in een beetje zenuwach-

Onze Eeuw. Jaargang 16

236
tige spanning de komst van hun kleinzoon Jaap af te wachten. Och, wat waren die
weken omgevlogen! Er was ook zooveel in te doen geweest. Als antwoord op hun
telegram was al vrij spoedig een tweede brief gekomen, overvloeiende van
dankbaarheid; een brief, die den laatsten zweem van twijfel bij hem had weggenomen
en die hun tevens alle verdere bijzonderheden meldde. Een familie, goede vrienden
van Henk, ging met de eerstvertrekkende boot, ‘de Koningin der Nederlanden’, naar
Holland; zij zouden kleinen Jaap meenemen. Nu het toch gebeuren moest, was het
hoe eerder hoe beter. Toen zij den brief ontvingen, was het kind al onderweg.
Avond aan avoud hadden ze in de courant de vorderingen der boot gevolgd. En
Moeder had zich getoond in al haar kracht. Het kleine vertrekje van Henk, dat
herdoopt was in ‘Jaap's kamertje’, stond kant en klaar, getooid met allerlei wat het
voor een kind aantrekkelijk kon maken, zijn nieuwen bewoner af te wachten. Het
waren Henk's bedje, Henk's waschtafeltje, Henk's kastje, die nu door Henk's zoontje
gebruikt zouden worden. Liefdevol had ze menigmalen met de hand over de zoo
bekende meubeltjes gestreken. Wat de toekomst brengen zou? Maar welkom was
hij, de kleine baas, van heeler harte.
En nu kon ieder oogenblik de bel overgaan, die den kleinzoon zou binnenluiden
in het huis van zijn grootouders. Er was afgesproken, dat zij hem niet van de boot
zouden gaan halen; Henk wilde niet, dat ze zooveel moeite zouden doen. De vrienden,
onder wier hoede het kind de zeereis had gemaakt, zouden hem brengen tot bij hen
in huis.
Deze schikking was hun lief geweest. Veel liever dan te midden van het drukke
menschengewoel bij de aankomst van een mailboot, waar ze zoo geheel als vreemden
tegenover elkaar zouden staan, wilden ze in de knusse huiselijkheid van hun eigen
kleine woning hun kleinzoon den welkomstkus geven.
In een kort, hartelijk briefje was hun gemeld, dat zijn reisgenooten het kind 's
avonds tegen zes uur per
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rijtuig aan hun woning hoopten af te zetten; om hen niet te storen bij de eerste
ontmoeting, wilden ze zelf liever doorrijden naar het dorpshôtel, waar ze den nacht
zouden doorbrengen. Den volgenden morgen kwamen ze dan, voordat ze hun reis
vervolgden, nog een bezoek brengen, om wat nadere bijzonderheden van Henk en
kleinen Jaap te vertellen.
En zoo zaten ze dan nu te wachten, Grootvader en Grootmoeder. Dezen naam, die
tot nog toe niet veel meer dan een klank voor hen was geweest, voelden ze nu in zijn
volle beteekenis. Hoe lief was hun reeds dit kind, dat ze nog niet kenden, omdat het
hun kleinkind was, dat hun liefde noodig had.
Stil - kwam daar niet een rijtuig? Ze keken elkaar aan, gejaagd, stonden al op.
Maar neen, het voertuig, dat in 't naderkomen een boerenkar bleek te zijn, ratelde
voorbij. Grootmoeder nam haar breikous - ze had al maar vast een paar warme wollen
kousjes opgezet - weer op. Maar het werk vlotte niet erg; telkens viel er een steek.
Hoor - nu was het werkelijk een rijtuig! Het gedreun kwam nader en nader - ging
voorbij? - neen, het hield stil! Bijna gelijktijdig klonk de bel. Ze stonden beiden als
geëlectriseerd, bewogen zich niet. Daar was hij. O, als hij nu maar gelukkig bij hen
zou zijn! Even kwam, met een scherpen angstprik, de twijfel boven, of ze - tòch wel goed hadden gedaan.
‘Mevrouw, daar is-t-ie,’ en het dienstmeisje, nieuwsgierig, haastte zich om de
oude vrouw voor te zijn bij het open doen.
‘Dag Jaap, tot morgen, hoor jongen!’ hoorden ze een prettige mannestem zeggen.
En toen een helder kinderstemmetje: ‘Dàg! Waar is Grootvader? Hoe heet je?’
Met een paar groote passen was de oude man in de gang. ‘Hier is Grootvader, mijn
lieve beste jongen!’ en het tengere figuurtje in het blauwe matrozenpakje tillend hoog
in zijn armen, droeg hij hem triomfantelijk de kamer in. ‘En daar is Grootmoeder,
zie je wel?’
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‘Dag, Grootmoeder! Als ik jarig ben, bak je dan ook poffertjes?’
‘Ja natuurlijk, mijn lieveling, een heele schaal vol; dat zul je eens zien!’
Van Grootvader's armen verhuisde het ventje naar Grootmoeder's schoot.
Vertrouwelijk vlijde hij zijn blonde krullebol aan haar wang.
‘Grootvader’, klonk het weer, ‘kun je nog fluitjes maken?’
‘Fluitjes maken, mijn kereltje? Noù, dat kan ik nog best, hoor!’
‘Hè, gelukkig!
Ze keken elkaar aan, getroffen, diep geroerd. De tranen stroomden de oude vrouw
over de wangen. Hoe was dit? Dit kind was hier niet vreemd, hij kende hen, hij voelde
zich thuis, dat was duidelijk.
‘Kijk, daar hangt vader! Vader was zoo jaloersch op me, dat ik hierheen ging!
Omdat het hier zoo vreeselijk prettig is, zie je’.
O Henk! Een oneindige dankbaarheid vulde hun ziel. Zóó had hun jongen de
herinnering aan zijn jeugd, aan hun liefde bewaard, dat hij die herinneringen èn die
liefde aan zijn kind had meegegeven als een veilig schild op zijn reis naar het vreemde
land.
Ze knikten elkander toe: het was goed zoo. En toen ze een half uurtje later met
hun drieën aan de tafel zaten, het kind tusschen hen in, en Grootvader vertellen moest
van ‘de beer en de vos’ - want dat was Vader een beetje vergeten! - toen knikten ze
elkaar weer toe, met glanzende oogen. Was dit alles werkelijkheid? Of waren ze
plotseling weer dertig jaar jonger geworden en stond het volle leven weer voor hen
in al zijn bekoorlijkheden, met al zijn zorgen, maar ook met al zijn heerlijke
voldoening?
Ja, het was goed zoo, meer dan goed.
Om zeven uur bracht Grootmoeder haar tweeden kleinen jongen naar zijn vaders
bedje.
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West-Borneo
Door Dr. E.B. Kielstra.
III.
De zooeven geschetste staatkunde was die van de ministers van den Bosch en Baud;
de Gouverneur-Generaal Rochussen (1846-51), ofschoon van ‘imperialistische
neigingen’ vrij, kwam er bij verschillende gelegenheden tegen op, en toen, in 1848,
Baud als minister was afgetreden, deed hij eene nieuwe poging om bij het
Opperbestuur eenige belangstelling in de zoo verwaarloosde ‘Buitenbezittingen’ te
wekken. Het gevolg daarvan was o.a. dat, wat West-Borneo betreft, in 1849 het
bestuurspersoneel werd vermeerderd en aan het hoofd van de gewesten Sambas en
Pontianak te zamen een resident werd geplaatst, met de uitgesproken bedoeling, ‘den
invloed van het Nederlandsch Gouvernement uit te breiden’.
Hieruit blijkt wel, dat het niet de wensch was van den Landvoogd, dat de resident,
gelijk de vroegere bestuurders maar al te zeer gedaan hadden, alles over zijn kant
zoude laten gaan. Maar de ‘nieuwe koers’ bracht al zeer spoedig ernstige
moeilijkheden mede.
Sedert jaren n.l. dreven de Chineezen van Montrado ongehinderd een uitgebreiden
smokkelhandel met Singapore, ten nadeele van 's lands inkomsten en van den
opiumpachter, een broederszoon van den Sultan van Sam-
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bas; het was vooral op diens aandrang, dat het bestuur (begin 1850) krachtig tegen
de smokkelaars optrad. Maar de Chineezen, door de vroegere gedragslijn verwend,
kwamen in verzet, zoodat de resident, die over niet meer dan 80 militairen te
beschikken had, hulp van Batavia vroeg. Had men dadelijk hieraan voldaan, dan was
vermoedelijk veel voorkomen; uitgaande van de meening dat het wel niet zoo erg
wezen zou, bepaalde de Gouverneur-Generaal zich voorloopig tot ‘eenig vertoon
van macht’: een oorlogsschip, dat bestemd was in eenige Chineesche havens de vlag
te vertoonen, zou eerst Pontianak en Sambas aandoen, maar daar slechts kort blijven,
tenzij de toestand zoo ongunstig was dat langere aanwezigheid bepaald noodig bleek.
Het oorlogsschip kwam, einde Mei. De resident had in de verloopen weken te
vergeefs getracht, door onderhandelingen met de Chineezen de zaak tot een goed
einde te brengen, en, gesteund door de meening van de inlandsche autoriteiten van
Sambas, drong hij nu aan op de verovering van eene door de Chineezen opgeworpen
batterij. Na lang aarzelen gaf de commandant van het fregat toe, doch de aanval
mislukte. Ondanks het protest van den resident ging het fregat daarop zijn reis naar
China vervolgen!
Nu werd dan eindelijk besloten tot de zending van eene kleine expeditionnaire
krijgsmacht; wat de resident in Maart gevraagd had, kwam in September. Dat de
toestand inmiddels voor ons veel nadeeliger geworden was, spreekt van zelf; de
Chineezen hadden zelfs de gelegenheid gehad, het mijndistrict Sepawang en de
kustplaats Pamangkat, beide toebehoorende aan eene hun vijandelijke kongsi, te
bezetten.
De commandant der ‘expeditie’ kon in 't geheel over ruim 400 militairen, waaronder
100 man van de marine, beschikken. Hij achtte het noodig, zich in de eerste plaats
meester te maken van het duchtig verschanste Pamangkat; dit geschiedde ondanks
den heftigen tegenstand der Chineezen, maar daarmede was ook de kracht aan onze
zijde
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uitgeput, terwijl weldra bleek dat de Chineezen nog geenszins ontmoedigd waren;
in de buurt van Pamangkat wierpen zij nieuwe schansen op.
De resident achtte nu eene expeditie van 1000 à 1200 man naar Montrado bepaald
noodig; het legerbestuur stemde met zijn betoog in, maar er werd geen gevolg aan
gegeven. De Gouverneur-Generaal wilde ‘tijd hebben tot onderzoek en overleg van
wat verder te doen stond’; misschien zouden de Chineezen, nu zij de ongemakken
van den oorlog leerden kennen, zich nog wel onderwerpen... Er werden dus, ter
aanvulling van geleden verliezen en tot versterking der troepenmacht, weder cc. 300
man gezonden; aan den nieuwen commandant (de vorige was bij Pamangkat ernstig
gewond en sedert overleden) werd ‘met nadruk’ aanbevolen, tot geen offensieve
maatregelen over te gaan, maar zooveel mogelijk de punten aan zee te bezetten, om
den Chineezen allen toevoer af te snijden. Evenwel, - zoodra mogelijk, half November,
ging hij tot den aanval op de vijandelijke stellingen in de buurt van Pamangkat over.
Die aanval mislukte.
Den Gouverneur-Generaal trof het bericht hiervan zeer onaangenaam. Het zou nu
wel noodig zijn, wanneer het regenseizoen was geëindigd, een flink expeditiecorps
naar West-Borneo te zenden; maar had een deskundige hem niet gewaarschuwd dat
elke gulden, uit dat land te trekken, een rijksdaalder kosten zou? Hij kwam na
‘veelvuldige conferentiën’ tot het besluit, een regeeringscommissaris derwaarts te
zenden met de opdracht, ‘een laatste poging aan te wenden tot beëindiging der
geschillen op waardige wijze en, bij het niet-slagen hierin, te onderzoeken welke
materieele middelen noodig zouden wezen om, met het oog op de gesteldheid van
land en volk, met goed gevolg te worden aangewend’.
Aan dit plan werd echter geen gevolg gegeven tengevolge van berichten, in het
begin van 1851 te Batavia ontvangen. Daaruit bleek n.l. dat er ernstige tweedracht
onder de Montrado-Chineezen was ontstaan; een deel had de vijandelijkheden willen
voortzetten, en zelfs een aanval

Onze Eeuw. Jaargang 16

242
op Sambas gewaagd, welke echter met groot verlies was afgeslagen; een ander deel,
waaronder de invloedrijksten, had begrepen dat de oorlogstoestand, die nu welhaast
een jaar duurde, vele nadeelen medebracht, en dat het hun belang zou zijn, te trachten
met het Nederlandsch gezag, hetwelk ten slotte toch de sterkste partij zou blijken,
op goeden voet te geraken.
Aldus was, tegen het einde van het jaar 1850, het geheel onverwachte geschied:
‘vijf behoorlijk gequalificeerde afgevaardigden van de vijandelijke Chineezen’
kwamen te Pontianak op de meest plechtige wijze de onderwerping van hun volk
aanbieden; en eenige dagen later bleek, dat alle vijandelijke sterkten verlaten en alle
gewapende Chineezen afgetrokken waren. De resident, wetende dat aldus
overeenkomstig de bedoeling van den Gouverneur-Generaal werd gewerkt, verklaarde
zich bereid tot onderhandeling over de voorwaarden, waarop de onderwerping zoude
kunnen worden aanvaard. Bij die onderhandeling kwam men tot geheele
overeenstemming, zoodat de resident den 1en Februari 1851 met een afgevaardigde
van elk der drie in verzet geweest zijnde kongsi's te Batavia aankwam om de
goedkeuring der regeering te verwerven.
Het bleek niet gemakkelijk, deze te verkrijgen. De autoriteiten, die ter zake gehoord
werden, kenden zoo min de toestanden op Borneo als den aard der Chineezen; een
hunner ging in zijne hartstochtelijkheid en partijdigheid zoover, dat hij den Landvoogd
de volgende meening voordroeg: ‘Montrado gaat van een vast plan uit; behoud van
overweldigde onafhankelijkheid en uitbreiding van grondgebied. En daaraan maakt
het alles dienstbaar: list, logen, bedrog, godsdienst, valsche eeden, verraad en geweld.
In den hoogsten graad geldt ook bij dit volk de leer “het doel wettigt de middelen”.
Het is die onafhankelijkheid, welke verbroken moet worden. De vraag, of wij of de
Chineezen op Borneo gebieders zullen zijn, vereischt een categorisch antwoord....
Onze vijand is muitend gespuis uit den vreemde’.
Rochussen leende echter aan dergelijke beschouwingen
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niet het oor; hij bleef ondanks alles kalm en verklaarde ‘dat de resident had gehandeld
in den geest van het gouvernement’. Op de voorloopige overeenkomst waren echter
verschillende aanmerkingen, welke de resident aan de afgevaardigden moest
mededeelen; deze werden daarna in gehoor bij den Gouverneur-Generaal toegelaten.
De door hen afgelegde ‘betuigingen van berouw, nederigheid en eerbied’ werden
aangenomen, en hun werd medegedeeld dat de resident gemachtigd was definitieve
schikkingen te beramen.
Den loop der zaken thans nagaande, komen we tot deze slotsom: de
Gouverneur-Generaal, en de afgevaardigden der Chineezen, stelden vertrouwen in
het beleid van den resident, die, den dag na de audiëntie, met zijne reisgenooten naar
zijn gewest terugkeerde (1 April 1851). Maar..... te Batavia was de Landvoogd
ongeveer de eenige, die 's residents inzichten goedkeurde, en die Landvoogd legde
ruim eene maand later het bewind neder (12 Mei). Zijn opvolger, Duymaer van Twist,
kende zoo min de toestanden als de persoonlijkheid van den resident en van de,
zooals ook later bleek, inderdaad vertrouwbare afgevaardigden der Chineezen; hij
was dus uit den aard der zaak meer toegankelijk voor de adviezen der Bataviaasche
(on-)deskundigen.
Die adviezen stonden, nu en in de eerstvolgende jaren, ondubbelzinnig in het
teeken van een verblinden Chineezenhaat. Men was blind voor de eigen fouten, sedert
1818 ten aanzien van West-Borneo en de daar aanwezige Chineezen begaan; men
zag uiting van vijandschap in de zeer natuurlijke zucht naar zelfstandigheid en
vrijheid, welke de, naar voorvaderlijken aard in kongsi's vereemgde Chineezen aan
den dag legden, zoodra zij daartoe de gelegenheid gunstig achtten. En wat wel
opmerking verdient: terwijl men op Java de autonomie der inlandsche gemeenten
beschouwde als ‘het palladium der rust’, waaraan men niet zou durven tornen, zag
men in de autonomie der Chineesche gemeenten alle kwaad. Men had niet het minste
oog op de goede eigenschappen der Chineezen, en zou
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bereid zijn elk goedbedoeld woord ten kwade uit te leggen.
Het schijnt wel - het zij ter loops opgemerkt - dat men aan een volksstam, dien
men niet kent, bij voorkeur alle slechte hoedanigheden toekent. Om één voorbeeld
te noemen; Valentijn's oordeel over de Javanen luidt aldus: ‘De mans zijn doorgaans
moorddadige, trouwelooze en wreede menschen, op dewelke zeer weinig staat te
maken is, en die iemand om een schelling twee of drie, zonder onderscheit zouden
doodslaan, daar het anders de bloodste en lafhartigste guiten zijn die den aardbodem
draagt’. Of, wil men het nog sterker? Rijklof van Goens schreef in 1656: ‘Om de
nature der Javanen kortelijk uyt te beelden, heeft men maer te zeggen dat de
gebreecken ende de ondeuchden in haer soo volkomen zijn, dat men weynigh deugden
daartegen weet te vinden’.
Het oordeel, in 1656 over de Javanen geveld, vindt vrijwel zijn weerklank in dat,
in het midden der vorige eeuw over de Chineezen van Montrado uitgesproken; de
resident werd als het ware als hun medeplichtige beschouwd.
Deze deed, na zijne terugkomst te Pontianak, met grooten ijver en wilskracht het
mogelijke om, overeenkomstig de opdracht van den Gouverneur-Generaal Rochussen,
de gewenschte regelingen tot stand te brengen, en zond geregeld verslag van zijne
werkzaamheden naar Batavia. Zijne verslagen gingen om advies naar den Raad van
Nederlandsch-Indië, doch vonden bij dezen in geen opzicht genade.
Een der bovenbedoelde afgevaardigden, door den resident tot regent van de
Chineesche districten van Montrado benoemd, had hem gezegd: ‘Gij hebt een boom
geplant in een naakt en stormachtig land. Als die boom gestut wordt, zal hij spoedig
wortel schieten, in staat zijn den storm te weerstaan, en lommer en vruchten geven.
Maar als gij nu den storm aandringt, dien boom, welks wortels pas even zijn uitgebot,
zijn stut ontneemt, dan valt hij om en is nimmer meer op te richten. Die boom ben
ik, die stut zijt gij, het naakte land is Montrado’. Zoo verging
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het ook den resident: de heer Rochussen was vertrokken, en nu hadden de
anti-Chineezen vrij spel. Al erkende de Raad van Ned.-Indië wel dat ‘een
daadwerkelijk bedwang van de Chineezen de tegenwoordige krachten van het leger
schijnt te boven te gaan en de bijstand welke de marine verleenen kan, ook
onvoldoende schijnt’, voor de daarop te gronden gevolgtrekking dat de resident
krachtig moest worden gesteund in zijne pogingen om een modus vivendi met de
Chineezen te treffen, voelde hij blijkbaar niets, en op zijn advies nam de
Gouverneur-Generaal in Augustus 1851 een besluit, waarbij ongeveer alle
verrichtingen van den resident werden afgekeurd.
Inmiddels had deze besloten ‘voor weinige dagen’ naar Batavia te gaan, ten einde
omtrent sommige quaesties bepaalde bevelen te ontvangen. Toen hij daar aankwam,
kon hij al zeer spoedig merken, van welken kant de wind woei: de
Gouverneur-Generaal wilde hem niet ontvangen, doch deed hem een afschrift van
het evenbedoeld besluit geven. Op zijn verzoek werd hem toegestaan, tegen de daarin
vervatte beschouwingen en beslissingen zijne bedenkingen in het midden te brengen;
door eene ziekte ‘gedurende welke hem alle arbeid verboden was’, kon hij aan die
vergunning eerst na een drietal weken gevolg geven; en daar de Raad van Ned.-Indië
op zijn vertoog en op zijne inmiddels nog ontvangen verslagen moest adviseeren,
werd hem opgedragen voorloopig te Batavia te verblijven om den Raad de gewenschte
inlichtingen te verschaffen.
De Raad van Indië gaf zijne meening te kennen in December; nadat de
Gouverneur-Generaal eindelijk, in die maand, met den resident gesproken had, volgde
half Februari 1852 de beslissing, waarbij de Regeering zich met zijne voorstellen
vereenigde en zijne handelingen goedkeurde.
De resident had dus voor het oogenblik het pleit gewonnen. Maar toen hij, na eene
afwezigheid van acht maanden op Borneo terugkwam, bleek het hem al zeer spoedig
dat in dat tijdsverloop alles was ondermijnd wat hij te voren met zooveel overleg
had opgebouwd. De vijandig
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gezinde Chineezen waren gesteund door onbetrouwbare inlandsche vorsten, waaronder
vooral de Sultan van Sambas.
Intusschen, met ijver ging de vertegenwoordiger van van ons gezag weder aan
den arbeid om te trachten, terug te winnen wat verloren was gegaan; en aan het einde
van het jaar 1852 was de toestand zoo dat men, met veel voorbehoud, zoude kunnen
zeggen: misschien zou het hem nog gelukt zijn, door onderhandelingen het gewenschte
doel, pacificatie der Chineezen van Montrado met hunne volledige onderwerping
aan ons gezag, te bereiken.
Doch nu kwam er opnieuw een kink in den kabel. In het begin van 1851 was ter
Westkust van Borneo een militair commandant opgetreden, die, zich gaandeweg
meer met bestuurszaken inliet dan in het algemeen oirbaar kan heeten; die aldus met
den resident op gespannen voet kwam te staan, en ten slotte vrijwel alles afkeurde
wat in de laatste jaren, zij het al of niet op last der regeering, had plaats gehad. Dit
bleek uit eene zeer uitvoerige nota, door hem op last van den Gouverneur-Generaal
opgemaakt toen hij zich in het laatst van 1852 met verlof op Java bevond.
Het oude wantrouwen tegen den resident kwam nu weer boven, en de Landvoogd
opperde het denkbeeld, een gouvernements-commissaris te zenden, ‘ten einde de
Chineesche aangelegenheden plaatselijk te onderzoeken en deze onder nadere
goedkeuring te regelen’. De Raad van Indië stemde daarmede in, o.a. op deze
overweging: ‘nu op dezen afstand de kennis ontbreekt om met juistheid te kunnen
beoordeelen’...
Hoeveel ellende zou wellicht zijn voorkomen wanneer de eerste adviseurs der
regeering die zelfkennis een paar jaar eerder hadden bezeten!
De Algemeene Secretaris ging dus als Commissaris naar Borneo (begin 1853);
onder den invloed van den militairen commandant die, naar zijn gewest terugkeerende,
hem op de reis vergezelde, en, misschien meer nog, van de sedert 1850 door de
Bataviaasche adviseurs gevoerde oppositie tegen het ten aanzien van West-Borneo
gevoerde
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beleid, kwam hij al spoedig tot de meening dat een geheel andere gedragslijn moest
worden gevolgd; 's residents werk werd afgebroken, de regent van Montrado - onze
‘getrouwste dienaar’, heette het een paar jaar later! - op verzoek ontslagen, en besloten
tot de militaire bezetting van het bovengenoemde Sepawang, de zetel van eene aan
die van Montrado vijandige kongsi, welker leden grootendeels naar Serawak, en ook
naar de kust waren uitgeweken.
Sepawang, op den weg van Sambas naar Montrado, werd zonder eenigen tegenstand
bezet, maar weinige dagen daarna begon de ellende; de Chineezen kwamen in vollen
opstand, en slechts met veel inspanning gelukte het, hen tot den aftocht te dwingen.
De indruk der overwinning ging echter geheel verloren toen men, dadelijk na deze,
zich genoodzaakt zag de plaats te verlaten. Eene proclamatie werd uitgevaardigd,
waarin onzerzijds de oorlog aan de Chineezen werd verklaard...
De onbetrouwbare Sultan van Sambas werd vervangen1), den resident, ‘om hem
het onaangename eener schorsing te besparen’, verlof naar Java verleend; het politiek
beleid in handen gelegd van den militairen commandant (deze trad eenige maanden
later als resident op), en de Commissaris keerde voorloopig naar Batavia terug, om
verslag van zijne zending uit te brengen.
En nu was de Raad van Ned.-Indië weer aan het woord, die de gelegenheid niet
liet voorbijgaan om te toonen hoezeer het hem aan kennis van de geschiedenis der
Chineesche koloniën en aan staatsmanswijsheid ontbrak. Het stond naar zijne meening
‘vast, dat de talrijkheid der in het gewest gevestigde Chineezen den strijd met hen
maakt tot een nationalen oorlog van hardnekkigen aard door zijnen langen duur,
omdat hij slechts beëindigd kon worden door allen zonder onderscheid het veld
hunner tegenwoordige exploitatiën te doen ontruimen, en hunne overblijfselen te

1) Deze werd, met zijn evenmin goedgezinden broeder, in den loop des jaars naar Java
verbannen; in 1879 werd hem vergund, naar zijn land terug te keeren.
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noodzaken zich onder bescherming van onze vlag te Sambas en te Pontianak te
vestigen. Het land zal daardoor worden ontvolkt, hommagegelden en voordeelen uit
de pachten zullen ons dan in de eerste tijden niet toevloeien; maar een schraal, door
Dajaks zonder energie bewoond land zal immer nog beter onder Nederlandsch gezag
behouden worden dan een land, overgegeven aan in anarchie levende Chineezen,
die nimmer te goedertrouw handelen, evenmin als andere mijnwerkers duurzaam
zich aan het land hechten, immer tot afval en opstand geneigd zijn’.
Zoo was destijds Chineezenvrees, gemengd met Chineezenhaat, aan het woord.
Wel een verschil met den tijd van Coen, die den 20en Juni 1623 aan de Bewindhebbers
schreef: ‘Daer en is geen volck die ons beter dan Chinesen dienen....’
De Gouverneur-Generaal Duymaer van Twist was, gelukkig, ditmaal wijzer dan
zijne adviseurs. Hij vond ‘een schraal, door Dajaks zonder energie bewoond land’
een ‘treurig doel, bij welks eindelijke bereiking niet veel zoude gewonnen zijn’, en
meende dat de waardigheid der regeering vorderde dat de Chineezen tot onderwerping
en gehoorzaamheid werden gebracht; daarnaar, voegde hij er bij, is ‘tot dusver nog
nimmer met ernst en met kracht gestreefd’.
Aanvankelijk had men hoop, dat de blokkade der riviermonden, waartoe zoodra
mogelijk was overgegaan, voldoende zoude zijn om de Chineezen het hoofd in den
schoot te doen leggen, maar het tegendeel was het geval: zij verklaarden dat het beter
was ‘zich dood te vechten dan dood te hongeren’. En waren zij, na de bij Sepawang
geleden nederlaag, al een oogenblik onder den indruk geweest dat onze troepen wel
dadelijk naar Montrado zouden voortrukken en dan alles verloren zou wezen, - toen
Sepawang werd ontruimd en er verder onzerzijds niets geschiedde, hernamen zij
weldra het offensief, en in Mei en Juni 1853 werden verschillende gevechten gevoerd,
die echter in hun nadeel eindigden. Zij hielden zich daarna geruimen tijd rustig, maar
hunne pogingen tot onderhandeling bleven zonder gevolg.
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Eene militaire expeditie naar ‘de Chineesche binnenlanden’ werd alzoo noodig geacht;
de troepenmacht, ofschoon nog met een paar honderd man versterkt, was daartoe
evenwel onvoldoende, ook omdat zij niet over een behoorlijken trein van
hulppersoneel beschikken kon. Met het oog op de moesons werd dus besloten, de
expeditie tot 1854 uit te stellen; de aanvoerder had toen te beschikken over cc. 2200
man en krachtige hulp van de zeemacht. Nu werd, in Mei van dat jaar, doorgetast:
in de eerste plaats werd Singkawang veroverd, en daarna de weg van daar naar
Montrado vrij gemaakt. De tegenstand der Chineezen was niet sterk, en eenige dagen
voordat de troepen laatstgenoemde plaats binnentrokken (2 Juni) geheel verdwenen.
Doch toen daarop de kongsi van Montrado werd ‘vernietigd’ en den Chineezen
verschillende harde voorwaarden werden opgelegd, herleefde van lieverlede hun
verzet; zij vereenigden zich tot geheime genootschappen, en eerst medio 1856 was
aan allen tegenstand een einde gemaakt. De autonomie der Chineezen bestond niet
meer, hun eigen bestuur was vervangen door onze ambtenaren.
Naast de bovenbesproken vijandelijke kongsi's, waarvan die van Montrado de
voornaamste was, stond er eene, die van Mandor, welke zich steeds van allen strijd
tegen ons gezag had onthouden en de onzen had gesteund voor zoover dat, zonder
zelf te veel gevaar te loopen, geschieden kon. Het gevolg daarvan was, dat de kongsi
van Mandor in het leven bleef, waaraan, nu behoorlijk toezicht kon worden gehouden,
geenerlei nadeel verbonden bleek; integendeel, de administratie was eenvoudig en
doeltreffend. Doch... autonomie van Chineesche gemeenten werd nu eenmaal
beschouwd als de mogelijke bron van veel kwaad; men sprak van ‘een staat in den
staat’; alles moest naar één model worden geknipt, en zoo stond het langzamerhand
vast dat, bij het overlijden van het voortreffelijke hoofd der kongsi, deze zou
verdwijnen. Al moest worden toegegeven, dat de kongsi van Mandor ‘steeds als het
eenige fatsoenlijk bestuurde landschap der residentie
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heeft bekend gestaan’, terwijl de maleische vorstendommen ‘nooit iets anders dan
de treurigste toestanden van achterlijkheid en verval te aanschouwen gaven’, - de
opheffing van het Chineesche zelfbestuur kon niet wachten, zoodra evenbedoeld
hoofd, in 1884, overleed.
Met het voorbeeld van Montrado voor oogen, wisten de Chineezen van Mandor
dat het Gouvernement de machtigste partij was; en naar alle waarschijnlijkheid
zouden zij, zij het dan noode, in het verlies hunner autonomie hebben berust, wanneer
hierbij de zoo noodige égards niet hadden ontbroken. Maar integendeel, het bestuur
trad zoo ruw mogelijk op: het kongsigebouw, tevens voorouderlijke tempel, moest
worden ontruimd en werd bestemd tot woning van den Europeeschen ambtenaar;
het zielbord van den stichter der kongsi, die als haar beschermgod werd beschouwd,
moest onverwijld naar een onaanzienlijk gebouwtje worden overgebracht... De
beschermgod werd alzoo ‘van zijn verheven voetstuk naar beneden gehaald, van
allen invloed beroofd en tot den rang van eene gewone menschelijke ziel
teruggebracht’, omdat het bestuur in den waan verkeerde dat ‘met het tablet ten
kongsihuize de kongsi zelve in het oog des volks staan of vallen zou’1).
Het gevolg van een en ander was... ernstig verzet, zoodat eerst een jaar later de
orde was hersteld; in 1888 was deze zoozeer verzekerd, dat Mandor weder geheel
van troepen kon worden ontbloot.
Door de wijze, waarop sedert 1818 tegen de Chineesche republieken is opgetreden,
zijn hare bevolkingen ook in economischen zin sterk achteruitgegaan. ‘De eertijds
zoo bloeiende Chineesche districten... zijn thans geen goed bevolkte, welvarende
mijngewesten meer... zij zijn tot arme landbouwdistricten vervallen’...2)
Na 1856 (en, wat Mandor betreft, na 1888) hebben de Chineezen van West-Borneo
zich onvoorwaardelijk in de

1) Dr. J.J.M. de Groot, Het kongsiwezen, bl. 122.
2) Id. id., bl. 160.
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nieuwe toestanden geschikt; van de zijde onzer bestuurders is toen de in de
voorafgaande jaren zoo onredelijk aangestookte Chineezenhaat ook plotseling
verdwenen.
Maar het is wel te begrijpen, dat de Chineezen de hun opgelegde ‘nieuwe
toestanden’ geen ideaal vinden, en dat bij sommigen hunner de leuzen der
omwenteling in hun vaderland weerklank vonden. Sprak men reeds in het eind van
1912 en het begin van 1913 over teekenen van een opgewekt politiek leven onder
de Chineezen van Sambas en Mampawa, die zich onafhankelijk begonnen te gevoelen,
- medio 1914 kreeg de zaak een ernstiger aanzien en brak in Mampawa, ten Z. van
Montrado, een formeele opstand uit. Deze werd geleid door de Jong-Chineesche
partij die de Dajaks in het verzet meesleepten, onder voorgeven dat van hen geen
belastingen en heerendiensten meer zouden gevorderd worden wanneer, met hunne
hulp West-Borneo, als een nieuwe staat, deel zoude uitmaken van de groote
Chineesche republiek. Deze beweging breidde zich uit over de onderafdeeling
Singkawang; tal van Chineezen uit Sambas en Pamangkat namen de vlucht naar
Singapore.
Maar zoodra de troepen krachtig optraden, werd het duidelijk dat de opstand verre
van algemeen was; hij werd in korten tijd bedwongen, en in Maart 1915 was de rust
teruggekeerd.
Aldus kunnen buitenlandsche invloeden nu nog wel de verhouding tusschen ons
bestuur en de zonen van het Hemelsche rijk bemoeielijken; maar afgescheiden daarvan
kan men wel zeggen, dat de Chineezen in West-Borneo niet minder goede onderdanen
zijn dan b.v. de inlanders op Java.

IV.
Uit al hetgeen tot dusver is medegedeeld, blijkt dat het Nederlandsche gezag zich,
tot 1855 toe, feitelijk alleen heeft bemoeid met de kuststaten en de daartoe behoorende
Chineesche districten. Het is waar, in 1823 had men
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contracten gesloten met de voornaamste landschappen aan de Kapoewas; maar zoo
men toen wellicht eenigszins verder strekkende plannen had, - door den Java-oorlog
en de daarop gevolgde staatkunde was daarvan niets gekomen. In verband met de
vestiging van James Brooke in Serawak (1841) en die der Engelschen op Laboean
(1846) kwam echter in 1847 eene nederzetting te Sintang weder ter sprake, en werden
daartoe voorbereidende maatregelen getroffen; doch de bemoeiingen met de
Chineesche republieken waren oorzaak, dat aan de voornemens van 1847 eerst in
1855 uitvoering werd gegeven.
In dat jaar werden met de vorsten van de verschillende staatjes die zich langs de
Kapoewas uitstrekken, nieuwe overeenkomsten aangegaan en werd te Sintang een
garnizoen gelegd. Wij kunnen de min of meer onbeduidende landschappen met
stilzwijgen voorbijgaan, maar dienen bij het voornaamste, Sintang, eenige
oogenblikken stil te staan.
Bij de komst der onzen stonden daar twee personen aan het hoofd: de Sultan en
de rijksbestierder, die beide wegens hun leeftijd - zij waren sedert 1823 in functie ontslag vroegen, ofschoon de laatste, die feitelijk het bestuur voerde, ‘nog vol leven
en energie’ was. De oudste zoon van den Sultan volgde nu dezen op; onder de
‘verstandige leiding van den nevens hem geplaatsten ambtenaar’ zou hij geen
rijksbestierder behoeven. De Regeeringscommissaris, die deze regeling trof, was wel
optimist toen hij, in Mei 1855, ‘met vertrouwen’ meende te mogen zeggen dat ‘van
den jongen vorst alle hulp en medewerking zal ondervonden worden en dat eerlang
Sintang, het belangrijkste rijkje aan de Kapoewas, in welvaart en bloei zal toenemen
en onze vestiging aldaar aan haar doel zal beantwoorden’.
Want, zoo de ‘jonge vorst’ ons welgezind scheen, van de verdere vorstelijke familie
bleek weldra het tegendeel. Zij, met den vroegere rijksbestierder (Pangeran Ratoe)
aan het hoofd, stonden ‘bekend als de meest bedriegelijke en knevelende vorsten
van Borneo's Westkust’, en bleken
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geenszins tevreden met den nieuwen toestand. Aanvankelijk bepaalden zij zich tot
lijdelijk verzet en tot het verzoek om hulp aan Serawak, dat afgewezen werd; maar
in het laatst van 1856 traden zij vijandig op en waagden zij een aanval op onze
versterking. Die aanval werd met groote verliezen afgeslagen, en in de eerstvolgende
weken viel de rijksbestierder, die als het hoofd van het verzet werd beschouwd, in
onze handen; hij werd naar Java verbannen. Zijne drie medestanders bleven echter
in hunne vijandige gezindheid volharden, zoodat ook in 1857 en 1859 militair optreden
noodig was. In 1861 overleed de laatste hunner.
Hiermede was de rust tijdelijk hersteld; maar in 1863 trad de partij der ontevredenen
weder op onder de leiding van een uit Bandjermasin gevluchten opstandeling; het
tijdperk van kleine militaire bewegingen, daarmede geopend, werd gesloten in 1867,
toen de ziel van het verzet overleed. Nog verscheiden jaren later kon men echter niet
zeggen dat de toestand bevredigend was; ook doordien onzerzijds bij de militaire
verrichtingen veel gebruik was gemaakt van Dajaksche hulpbenden, gaven de Dajaks
later meermalen reden tot moeilijkheden. Rooftochten en moordtooneelen kwamen
veelvuldig voor.
De geschiedenis van Sintang - trouwens ook van de meeste andere
Kapoewas-staatjes - thans overziende, komt men als van zelf tot de volgende
conclusiën: de vorstenfamilie was, door hare niets ontziende knevelarijen, bij het
volk gehaat, en ons bestuur had bij dit laatste zijn steunpunt kunnen vinden, gelijk
zulks in latere jaren elders het geval is geweest (Djambi, Boni, Bali enz.). Maar de
bestuurders van 1855, en ook later, in West-Borneo, hebben aan het zoeken van
zoodanig steunpunt niet gedacht; terwijl men de hoofden van zich vervreemdde door
hunne inkomsten zooveel mogelijk te beperken, deed men hetzelfde met den minderen
man, door hem ruw te bejegenen. Het gevolg was, zooals een later resident (1868)
schreef dat ‘verloop in het binnenland en verzet tegen het wettig gezag ontstonden
en dat de Dajak, voor wien wij in de bres sprongen, de partij van den opstand koos’.
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En voorts door de onbruikbaarheid der Sintangsche vorsten, die, men kan wel haast
zeggen nooit, medewerkten tot het nemen van maatregelen in 't belang van land en
volk - nog in 1912 moest er een worden afgezet, of, zooals het in officieele taal heet,
van zijne waardigheid ontheven ‘daar zijn wanbestuur een geregelden gang van zaken
onmogelijk maakte’ - bleef de toestand in hun gebied steeds ongunstig; nu en dan,
zooals in 1874, 1881 en vooral in 1891 kwamen Dajaksche onderdanen in verzet.
De laatste maal, in 1891, waren het de Tebidah-Dajaks (de stammen worden
onderscheiden naar de rivieren waaraan zij wonen) die gedurende een paar maanden
ernstige inspanning van onze troepen vorderden om hen tot onderwerping te brengen.
In 1895 had verzet plaats aan Boven-Melawi, dat al weder niet door den vorst, maar
door ons bestuur werd bedwongen; bij die gelegenheid werden de evengenoemde
Tebidah-Dajaks als hulptroepen gebruikt.
In de andere Kapoewas-staatjes ging het, van 1855 af tot den huidigen dag toe,
globaal beschouwd, niet veel beter dan in Sintang. Op een paar uitzonderingen na
zijn de hoofden van die landschappen ‘slecht en onbeduidend’, - te onbeduidend om
ook in staatkundigen zin veel kwaad te doen. In de laatste jaren houdt ons bestuur
meer toezicht op hunne handelingen, met het gevolg dat eenige rijkjes onder ons
rechtstreeksch beheer zijn gebracht, op verzoek of in overleg met de vorstjes zelven.
En men behoeft geen profeet te zijn om te voorspellen dat het voorbeeld, op aandrang
der bevolkingen zelve, verder navolging zal vinden; met handhaving van meer of
minder zelfstandig inlandsch bestuur is langs de Kapoewas niets goeds te bereiken.
De ervaring heeft dit wel zeer duidelijk aangetoond.
Anders is het thans gesteld in Sambas, welks Sultan - zoo werd weinige jaren
geleden (1910) getuigd - ‘ten voorbeeld kan strekken aan andere zelfbestuurders’,
en ook in Pontianak.
Het is onnoodig, over de verdere landschappen in bijzonderheden te treden, maar
wel dient nog een oogen-
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blik stilgestaan te worden bij de op Gouvernementsgebied, d.i. in het binnenland,
buiten het bereik der inlandsche vorsten wonende Dajaks. Van deze was in vroegere,
nog zoo heel lang niet geleden jaren geen sprake; zij kwamen zoo min met het
Europeesch als met het inlandsch bestuur in directe aanraking, en werden dus
beschouwd als menschen die ons - om de taal der bewindhebbers in 1675 van de O.I.
Compagnie te gebruiken - ‘eygentlijk niet en raken’.
Eerst sedert 1868 wordt gesproken van de beruchte, koppensnellende Dajaks, en
wel het meest van die, aan de Batang Loepar, aan de grenzen van Serawak wonende;
dan was er strijd met de Dajaks in het binnenland van Serawak, dan met andere
stammen, op ons grensgebied wonend. Soms trachtte men langs minnelijken weg de
strijdende partijen te verzoenen, meermalen ook werd gewapenderhand opgetreden
tot herstel van de rust. In overleg met Serawak werd gedaan wat mogelijk scheen,
maar dit was, ook door den aard en de uitgestrektheid van het terrein en de geringe,
zich gemakkelijk verplaatsende bevolking, zonder blijvend resultaat; en nog in 1894
werd getuigd: ‘van geregeld bestuur is nog geen sprake, omdat zij - de Dajaks - van
wetten en geboden weinig begrip hebben en de hoofden weinig of geen gezag kunnen
doen gelden’.
In 1896 is echter in de hier bedoelde streken eene ‘eenvoudige bestuursorganisatie’
ingevoerd, en sedert is ook gaandeweg krachtiger tegen de koppensnellers opgetreden.
Het gevolg hiervan was o.a. dat, in 1905, vele Batang Loepar-Dajaks naar Serawak
verhuisden en dat, al blijft steeds groote waakzaamheid noodig, de toestanden in de
laatste jaren vergelijkenderwijs redenen van tevredenheid geven. Zou de
veronderstelling te gewaagd zijn, dat de goede uitwerking van het Europeesch bestuur,
in zoo korten tijd en onder zulk eene bevolking, óók te danken is aan het feit, dat er
boven de hier bedoelde Dajaks geen onbetrouwbare, knevelende en nietswaardige
inlandsche potentaatjes staan?
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Hiermede is mijn historisch overzicht van West-Borneo ten einde. Alles te zamen
genomen, is het niet opwekkend; van het begin der 17e tot het midden der 19e eeuw
toe, kan men niet zeggen dat onze bemoeiingen land en volk, of ons-zelven, voordeel
hebben gebracht. Na 1854 en vooral in de laatste twintig jaren heeft men echter, door
de ervaring geleerd, en gaandeweg ook geleid door betere beginselen, naar ik meen
wel den juisten weg ingeslagen om ook dit, in menig opzicht door de natuur gezegend
gewest te maken tot een rustig en welvarend land.
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Gevleugelde woorden van Bismarck
Door A.W. Stellwagen.
Van Robert-tornow is de bekende omschrijving van een gevleugeld woord. Hij geeft
ze in de inleiding van den 14en druk van het door hem en zijn vriend Büchmann
uitgegeven boekdeel Gevleugelde Woorden, dat ten ondertitel heeft: ‘Der Citatenschatz
des Deutschen Volkes’. Die omschrijving luidt: ‘Een gevleugeld woord is een in
breede kringen van het vaderland voortdurend gebezigd gezegde, uitdrukking of
naam, hetzelfde in welke taal, waarvan de historische uitvinder of de letterkundige
oorsprong kan aangewezen worden’.
Sedert zijn al weer, ik weet niet hoevele, uitgaven van Büchmann's ‘Geflügelte
Worte’ verschenen, en voor een paar maanden heeft Adolf Lange er eene verkorte
en toch hier en daar aangevulde editie van gegeven, die voor zeer geringen prijs
verkrijgbaar is gesteld. Reeds vroeger had bovendien Ladendorf in zijn degelijk
‘Schlagwörterbuch’ eveneens een niet onbelangrijk aantal woorden, welke binnen
Robert-tornow's omschrijving vallen, bijeengebracht en daardoor de verzameling
van Büchmann met verscheidene woorden aangevuld. Met name zijn de ‘Gevleugelde
Woorden’, waarvan aan Bismarck het vaderschap behoort, met vele tot heden nog
niet genoteerde vermeerderd.
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Nochtans bemerkt men wel, als men Bismarck's ‘Reden aus den Jahren 1874-1890’
leest, dat daarin nog menige treffende veel gebruikte uitspraak van den Rijkskanselier
voorkomt, die nog niet werd geboekt. Maar te roemen valt, dat hetgeen gegeven
wordt, zoo nauwkeurig is in de citaten, waarin de behandelde titelwoorden voorkomen.
En er moet nog bij gezegd worden, dat het historisch licht, hetwelk de schrijvers op
hun verzamelden schat laten vallen, ter verdere waardeering van hun werk naar
behooren bijdraagt.
Dat Bismarck tal van ‘Gevleugelde Woorden’ aan het Duitsch heeft toegevoegd,
verwondert den lezer niet. Het is bekend, dat de taalschat van een volk zijn steeds
aangroeiend getal ‘Gevleugelde Woorden’ vooral verkrijgt door sommige uitspraken
der mannen van beteekenis in omloop te brengen en te houden. Eigenaardige gezegden
en namen, die treffen door waarheid, beeldrijkheid en historische belangrijkheid,
blijven lezers en hoorders o zoo gaarne in 't geheugen en doen dan later hun dienst.
Verder weet men, dat Bismarck er zelfs werk van maakte, in zijne brieven en
redevoeringen eigenaardige zegswijzen van anderen te pas te brengen, of ook wel
aan deze, meer of minder vervormd, opnieuw leven te schenken, terwijl zijn eigen
taalkracht door gestadige oefening allerlei oorspronkelijke uitdrukkingen deed geboren
worden, die men maar behoefde te hooren om ze, bewonderend, voorgoed in 't
geheugen te houden.
De ‘ijzeren kanselier’ had het recht om, na 1866, met fierheid te zeggen: ‘Meine
Herren, arbeiten wir rasch! Setzen wir Deutschland, so su sagen, in den Sattel! Reiten
wird es schon können’. Naderden moeilijke tijden, hij herinnerde er aan, dat ein
Appell an die Furcht in deutschen Herzen niemals ein Echo findet. Ging het
Duitschland goed, waren de wolken van oorlogsgevaar met Frankrijk weer van de
lucht, na een korten tijd van spanning, en de vervreemding van Rusland aan 't
minderen, dan deed hij gaarne het zijne om den Tsaar in 't gevlei te komen, want
heel de Oostersche quaestie placht hem, zegt hij, verontschuldiging

Onze Eeuw. Jaargang 16

259
vragend voor de ruwheid der uitdrukking, die gesunden Knochen eines einzigen
pommerschen Musketiers niet waard te zijn.
Nu kan men in Duitschland rustig aan den wetgevenden arbeid blijven, want
Bismarck heeft Die Klinke der Gesetzgebung en zal de deur wel openhouden voor
vruchtbare beraadslaging. Maar men moet een weinig rekening houden met de
verminderende sympathie van den Rijkskanselier voor den parlementairen
regeeringsvorm, met zijne gebreken en met de, bij de verkiezingen voorkomende,
leugens en verdachtmakingen, die politische Brunnenvergiftung.
En men bedenke, dat ‘die Königliche Regierung nicht über juristische Zwirnsfaden
wird stolpern in der Ausübung ihrer Pflcht, für den Frieden des Staates zu zorgen’.
Verder is Bismarck ten zeerste doordrongen van den plicht om wetten te maken, die
het lot der arme lieden verzachten, maar das Pfeifchen des armen Mannes moet men
niet te zeer in meelijden betrekken. Anders zal hij graaf Ballestrem's ironie van den
‘zoogenaamden armen man’ nog overtreffen, en beweren: ‘Der Branntwein ist das
Getränk des berühmten armen Mannes’. Voor niets trouwens was Bismarck zoo
weinig te vinden als voor eene binnenlandsche politiek van persoonlijke en
plaatselijke, boven de algemeene staatsbelangen. ‘Wie zich op het standpunt van
zulke Kirchthurmspolitik stelt, dient zijn land maar voor een deel, met veel schaduw
en weinig licht.’ Politiek, die bij de behartiging van 's lands belangen niet verder
kijkt dan men van den kerktoren uit in de rondte kan zien, is van zijne gading niet.
Heel dikwijls hebben de gevleugelde woorden van Bismarck ook eene niet geringe
historische waarde, omdat ze ons aan velerlei herinneren, dat zijne beteekenis als
politiek persoon, zijne beginselen en daden, beter doet kennen. Ik zal er hier eenige
van ter sprake brengen. Het eerst denk ik bij de schifting en rangschikking van deze
aan een kenteekenend woord, dat hij reeds in 1859, dat is toen hij uit Frankfort
teruggeroepen en als gezant naar St.-Petersburg werd verplaatst, in gebruik heeft
gesteld.
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Bismarck was ten tijde van zijn dienst te Frankfort herhaaldelijk door den Koning
naar Berlijn geroepen om dezen van inlichtingen en raad te dienen bij
aangelegenheden van beteekenis. Ook was hij in persoonlijke betrekking gebleven
met 's konings broeder, den Prins van Pruisen, die weldra geroepen werd om den
troon te beklimmen. Want de thans regeerende vorst leed aan hersenverweeking en
moest door zijn broeder als regent vervangen worden. Er was strijd over den duur
van dat regentschap, en Bismarck stond aan de zijde dergenen, die den Prins van
Pruisen ‘tot aan de genezing des Konings’ wilden gekozen zien. ‘Tot aan 's konings
genezing!’ Maar van genezing kon geen spraak zijn. In October 1858 werd Wilhelm
tot het regentschap geroepen en reeds den 2en Januari 1861 overleed Frederik Wilhelm
IV, en Wilhelm I beklom den Pruisischen koningstroon. Welke verandering zou deze
troonsverwisseling voor Bismarck hebben? Velen hadden gedacht, dat hij eene plaats
in het Ministerie zou krijgen, en hij zelf voelde zich ten zeerste teleurgesteld, toen
de Regent hem in de plaats van voor een ministerszetel, voor den gezantschapspost
te St.-Petersburg bestemde. Dat hij ontstemd was over de gevallen benoeming, die
hij niet gewenscht had, bleek wel uit den brief, dien hij den 10en December 1858,
dus nog vóór de benoeming, aan zijne zuster Malwine heeft geschreven. Malwine
was zijne vertrouwde; aan haar zeide hij zijne geheimste gedachten. Zij wist het reeds
uit een vroegeren brief, dat hem, ‘indien hij de rol van gentleman en van diplomaat
niet meer met elkander op goeden voet houden kon, het genot of de last om een hoog
salaris met fatsoen te verteren, geen minuut in de keuze zou doen weifelen.’ Hij wist
het, zijne benoeming naar St.-Petersburg zat in de lucht, en hij had er zich reeds mee
vertrouwd gemaakt. Maar toch, hij kon het voor zich zelven en zijne zuster niet
verbergen, dat hem geen andere keus bleef dan naar de Newa te verhuizen of ontslag
te nemen uit den staatsdienst. Hij eindigde nu den brief uit Frankfort aan Malwine
met de woorden: ‘Sehr schön wäre es, wenn Ihr uns hier be-
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suchen wolltet ehe ich an der Newa kalt gestellt werde.’
Dit was duidelijk genoeg en Malwine zal er zich niet in vergist hebben, wat broer
Otto bedoelde: men zendt mij naar St.-Petersburg, omdat men mij hier te lastig vindt,
omdat men mij passeeren en onschadelijk maken wil. Men gaat mij kaltstellen!
Eerst tien jaren later is de brief van 10 December 1858 aan Malwine bekend
geworden, n.l. in Hesekiel's ‘Buch vom Grafen Bismarck (1868)’, maar de
spraakmakende gemeente in Duitschland heeft er toen ook terstond de hand op gelegd.
Kaltstellen doet men iemand, als men hem tijdelijk of voorgoed uit zijn kring van
politieken invloed verwijdert en aldus machteloos maakt.
In ons Nederlandsch is, voor zoover mij bekend, dit ‘kaltstellen’ nog niet in gebruik
gebracht. Misschien kunnen wij het ook wel missen, omdat wij geen camarilla hebben,
die dezen en genen van naam en beteekenis in de politiek uit de omgeving van het
Hof en de regeering wil houden.
Maar hier is een ander gevleugeld woord van Bismarck, uit denzelfden tijd, toen
ook kaltstellen algemeen gebruik vond: ‘imponderabiliën’.
Dit woord imponderabiliën heeft in onze woordenboeken nog geen plaats gekregen.
Koenen's Handwoordenboek vermeldt het niet, en zelfs Van Dale's Groot
Woordenboek der Nederlandsche taal, de uitgave van 1914, geeft het alleen in zijne
letterlijke, d.i. natuurkundige beteekenis. ‘Imponderabiliën’, heet het daar, zijn
‘onweegbare vloeistoffen’. Hoe komt het, dat het Groot Woordenboek de figuurlijke
beteekenis nog niet achterhaald heeft? Ik ben er zeker van, dat imponderabilia in
zijne figuurlijke beteekenis ook ten onzent niet zelden gebruikt wordt; en het is nog
niet lang geleden, dat het b.v. door den Voorzitter der Tweede Kamer in het parlement
gebezigd is. In Duitschland is het veelvuldig in gebruik. In de 18de eeuw reeds was
het bekend. Het kwam toen in het Latijn der geleerden voor, en werd tegen het einde
der eeuw reeds in 't Engelsch opgenomen. In 't begin der 19de eeuw kreeg het ook in
't
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Fransch zijne plaats, en in 1835 werd het officieel geboekt. In het Duitsch heeft Jean
Paul er zich reeds in 1821 van bediend; hij gebruikt het zelfs al in overdrachtelijken
zin, waar hij zegt: ‘Ihr Staats- und Geschäftsmänner sehet doch die Philosophie und
Poesie, welche kein kameralistisches Gewicht aufzeigen, darum nicht für unwichtig,
sondern gerade für die geistigen Imponderabiliën an, welche den körperlichen
gleichen’.
Na Jean Paul komen Görres in 1840 en Auerbach in 1846 op het woord beslag
leggen en de laatste bezigt het zelfs in aesthetischen zin. En dan komt, in 1854, het
Jahrbuch für Wiss. und Kunst van Wigand met de mededeeling: ‘De politieke
imponderabiliën zijn zeer talrijk en zeer menigvuldig. Daartoe behooren de
duizenderlei neigingen, hartstochten, stemmingen, ideeën, belangen, welke in den
enkelen mensch door aangeboren talent, door geestelijke ontwikkeling,
maatschappelijke positie, beroepsbezigheden en levensomstandigheden, zich
voordoen, ontwikkeld worden en bevestigd. Ze kunnen met elkander versmolten
worden, maar ook de eene door de andere verzwakt, gewijzigd en teruggedrongen’.
Nog altijd bleven de imponderabiliën echter alleen sporadisch in gebruik; de
spraakmakende gemeente sloeg er nog niet veel acht op, en er waren voor de lezers
uitlegging en verklaring noodig om te weten, wat ze eigenlijk bedoelden. Maar dan
komt Bismarck er mee onder de menschen en het eerst zeldzame wordt een gevleugeld
woord. Hij bezigde het dikwijls en gaarne. Zoo b.v. in 1868, toen hij in het Huis der
Afgevaardigden van de imponderabiliën in de politiek sprak, die dikwijls machtiger
zijn dan andere belangen. Verder zegt hij in zijne rijksdagrede van 11 December
1874, dat ‘de imponderabiliën in het militair zelfgevoel’ sterk kunnen zijn, en in
1879 herhaalt hij nog eens, dat ‘ze in de politiek veel machtiger invloed toonen dan
de vragen van stoffelijke en direct belang, redenen, waarom men ze niet behoort
gering te schatten of te minachten’.
En ook in zijne beroemde redevoering over de gewenschte
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legeruitbreiding en het septennaat gebruikt hij het. Hij spreekt er van, dat een Staat,
dat met name Duitschland, geen machtig en wel uitgerust leger moet in stand houden
om er een ander volk mee op het lijf te vallen, zonder meer. ‘Indien ik, mijne Heeren’,
zeide hij ‘thans (6 Febr. 1888) voor u kwam met de mededeeling: “we zijn zeer
ernstig bedreigd door Frankrijk en Rusland; het is vooruit te zien, dat we aangevallen
zullen worden, en volgens mijne overtuiging, en wel als diplomaat met de noodige
militaire inlichtingen omtrent een en ander, geloof ik, dat het nuttiger voor ons is,
als we thans er dadelijk op ingaan, want een aanvalsoorlog te voeren is nu voor ons
het best. Ik verzoek dus den Rijksdag mij een crediet van een milliard, of van een
half milliard, toe te staan, ten einde den oorlog tegen onze beide buren heden te
ondernemen”, dan, mijne heeren, weet ik niet, of gij zooveel vertrouwen in mij stellen
zoudt om mij die som te geven. Ik hoop het niet!’ voegde hij er tot vroolijkheid van
den Rijksdag bij.
Wat hij voor een oorlog boven alles noodig achtte, was ‘de stemming van heel het
volk, dat het een gewettigde oorlog is’, want ‘dan eerst zal de gansche nationale
kracht tot uiting komen’, maar in 1888 met een kamp tegen Frankrijk en Rusland te
willen beginnen, zou de menschen doen vragen: Is het wel zoo zeker, dat de oorlog
onvermijdelijk is?’ En dan?...
‘Kurz, wenn wir schlieszlich zum Angriff kommen, so wird das ganze Gewicht
der Imponderabiliën, die viel schwerer wiegen als die materiellen Gewichte, auf der
Seite unserer Gegner sein, die wir angegriffen haben.’
Het kon niet uitblijven, dat zulke uitspraken van Bismarck indruk maakten en
gaarne gehoord werden, immers als de bewijzen, dat het Duitsche rijk zich wapende,
en zich wapenen wilde, naar verhouding zijner bevolking, maar niet om als aanvaller
op te treden. En met dien blijvenden indruk van Bismarck's woorden kreeg dat ééne
woord ‘imponderabiliën’ in den geciteerden volzin vleugelen en een groot
verbreidingsgebied.
Na Bismarck bleven velen van de ‘imponderabiliën’
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gewagen, en in 't boek van Naumann met het afzonderlijke opstel: ‘Die
Imponderabilien in der Politik’, dat van 1901 dagteekent, kreeg het woord opnieuw
steun voor een veelvuldig gebruik. Eén volzin slechts uit bedoeld opstel ter
kenschetsing: ‘Uit het inzicht in de mogelijke beteekenis van onpolitieke
gevoelsmotieven op de politiek dankt de dikwijls gehoorde, waarschuwing haar
bestaan, dat men de imponderabiliën niet te licht moet tellen’.
Een ander geliefd woord van Bismarck en dat door hem eveneens tot een gevleugeld
woord is gemaakt, is dilatorisch, eene dilatorische behandeling. Hij bezigde het o.a.
in zijn telegraphisch bericht van 28 Juli 1870 aan graaf Bernstorff, gezant van den
Noordduitschen Bond te Londen. ‘Na het intreden’, telegrapheerde Bismarck, ‘der
patriottische toevallen van minister Rouher heeft Frankrijk niet opgehouden, ons
door aanbiedingen ten koste van Duitschland en België in verzoeking te brengen. In
't belang van den vrede bewaarde ik het geheim en behandelde de aanbiedingen
dilatorisch’. Het was echter voor vele lezers niet dadelijk verstaanbaar, wat Bismarck's
telegram met dat ‘dilatorisch behandelen’ bedoelde. En wie het niet verstonden,
lieten zich inlichten: dilatorisch behandelen bleek een aan de rechtstaal ontleende
term te zijn. Het rechtswoord was te vertalen door ‘vertragend’, ‘uitstellend’,
‘verschuivend’, ‘wat uitstel ten doel heeft’. Eene dilatorische exceptie voor de
rechtbank is n.l. eene uitvlucht, waarbij men eenige voorloopige punten vóór de
hoofdzaak wil behandeld hebben. Als Bismarck dus Rouher's aanbiedingen dilatorisch
behandelde, dan gaf hij aan den Franschen minister door de wijze zijner antwoorden
te kennen: ‘nu ja, wat gij voor te stellen en aan te bieden hebt, is van latere zorg, daar
is later op terug te komen’.
Men weet het: Frankrijk wilde eens poolshoogte nemen omtrent hetgeen
Duitschland er voor over had, indien Napoleon III het bij zijn streven naar de
hegemonie niet in den weg trad. Bismarck heeft toen niets beloofd, maar in een
gesprek met den Keizer weleens België genoemd als het land, waarvan Frankrijk
een deel begeeren mocht.
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Maar van de Rijnprovincie geen duimbreed! Alles wel beschouwd, had Bismarck
het dus maar beter geoordeeld, de heele quaestie met Rouher ‘dilatorisch te
behandelen’. Natuurlijk vond Bismarck's telegram aan Bernstorff in Duitschland
aller instemming en zijn slotwoord sloeg in bij de menschen, het kreeg vleugels. Een
ieder verstond het nu ook, en het werd telkens opnieuw gebruikt. Het kwam zelfs
zoover, dat Johannes Scherr er in zijn Haidekraut (uitgegeven in 1883) een weinig
den spot mee drijven durfde. ‘Vergeef mij, lieve vriend’, schreef hij, ‘indien ik u op
't oogenblik om zoo te spreken, “dilatorisch” behandel. Dilatorische be- en
onderhandelingen zijn immers heden ten dagen zeer aan de orde, en in den stijl zeer
gezien, moet ik zeggen. Zijne Onzichtbaarheid (dat is Bismarck, die in deze dagen
maar weinig in den Rijksdag verscheen), zegt men, behandelt zijne Onfeilbaarheid
(Paus Leo XIII), en zijne Onfeilbaarheid, schrijft men, behandelt zijne
Onzichtbaarheid dilatorisch. Daaruit volgt, dat een hoogwaardig Centrum... eveneens
dilatoriseert. Het einde van deze dilatorische be- en onderhandelingsmanier zal wel
zijn, dat we dilatorisch naar Canossa zijn gegaan’.
De humoristische toespeling op Bismarck's bekend gezegde in de dagen van den
‘Kulturkampf’, dat hij niet naar Canossa gaan wilde, is duidelijk genoeg, maar heeft
toch het door Scherr uitgelachen gevleugelde woord van den Rijkskanselier eerder
goed dan kwaad gedaan.
Over de, door Scherr bedoelde, uitspraak van Bismarck omtrent een gaan van
Duitschland naar Canossa, ook nog een paar regels.
Het is bekend, dat keizer Hendrik IV in zijn strijd met paus Gregorins VII terrein
verloor en ten slotte naar het paleis der markgravin Mathilde, waar de paus vertoefde,
moest komen om Zijn Heiligheid vergiffenis te vragen. Hij deed het in Januari 1077,
en Gregorius nam hem in genade aan, maar niet dan nadat keizer Hendrik door lang
wachten voor hij toegelaten werd, genoegzaam vernederd was. Acht eeuwen later
stond het Duitsche rijk wederom niet al te best in zijne verhouding tot Rome. De

Onze Eeuw. Jaargang 16

266
‘Kulturkampf’ scheidde de Roomsche centrumpartij in die mate van Bismarck's
Duitsche staatkunde, dat zijne politiek maatregelen van dwang noodig oordeelde om
de oppermachtige te blijven, en hij door de Meiwetten al wat Roomsch was, kwam
verbitteren.
Bismarck beweerde wel, dat ‘niet de katholieke kerk, maar de naar wereldlijke
priesterheerschappij strevende partij in die kerk, eene politiek volgde, welke de
grondslagen van den Duitschen staat in die mate aantast, en bedreigt, dat het voor
hem, minister, niet mogelijk was nog langer de verantwoordelijkheid te dragen van
een verder lijdelijk toezien’; maar de waarheid was toch, dat de voorgestelde
‘Meiwetten’ in vele artikelen de rechten der Roomsche kerk te na wilden komen.
Het werden soms heftige discussiën in den Rijksdag. 's Pausen Staatssecretaris,
kardinaal Antonelli, had zich niet kunnen vereenigen met het plan van Bismarck om
den hem welgevalligen kardinaal, prins Gustaaf von Holenlohe-Schillingsfürst, ter
aanneming van den Duitschen gezantschapspost bij den Heiligen stoel, volmacht te
geven. Afgevaardigde Bennigsen, nog ijveriger voorstander van maatregelen tegen
den invloed van Rome dan Bismarck zelf, nam in den Rijksdag over de quaestie het
woord, en drukte de hoop uit, dat ‘de post op de begrooting van een gezant bij den
Paus, zijnde 19350 daalders, (van f 80) nu dus als overbodig geschrapt worden zou’.
En daarop nam Bismarck het woord, en zeide (14 Mei 1872): ‘Ik houd het, sedert
het niet lang geleden uitgeproken en in 't openbaar afgekondigde dogma (het leerstuk
der Pauselijke onfeilbaarheid) niet mogelijk voor eene wereldlijke macht om tot een
concordaat te geraken, zonder dat deze wereldlijke macht tot een zekeren graad en
op eene wijze geëffaceerd (te niet gedaan) zou worden, welke het Duitsche rijk niet
aannemen kan. Weest gerust, mijne heeren: Nach Canossa gehen wir nicht, weder
körperlich noch geistig’.
Van deze geruststelling is toen het gevleugelde woord: Naar Canossa gaan we
niet overgebleven, dat onder Duitschers en ook buiten Duitschland in de omgangstaal
zijne
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plaats behouden heeft. Dat Bismarck aan de Meiwetten maar matig genoegen heeft
beleefd, dat hij er al spoedig op teruggekomen is, en later den minister Falk er min
of meer den zondebok van wilde maken, is bekend. Toch is, hoeveel verzacht de
Meiwetten later ook zijn, er dit van overgebleven, dat b.v. de Jezuieten, aan wie het
verblijf in den Staat werd ontzegd, nog altijd op intrekking der verbanningsartikelen
tegen hun genoootschap moesten blijven wachten. Toen ik 18 jaren geleden, de
Jezuietenkerk te Trier bezocht, bleek mij, dat die kerk met de daartoe behoorende
pastorie door andere geestelijken beheerd en bewoond werd, en natuurlijk stelde ik
er belang in te weten, wie nu eigenaren van een en ander geacht moesten worden,
en ik vraagde er den priester naar, die mij te woord stond. ‘Dit alles is en blijft het
eigendom der Jezuieten’ zeide hij, ‘die vroeg of laat zullen terugkeeren’. Want het
zal eens wel duidelijk worden, dat ‘de Keizer niet naar Canossa zal behoeven te gaan,
al keeren de Jezuieten ook in Duitschland terug’. En het schijnt aan geen twijfel
onderhevig, dat zij weer zullen toegelaten worden: de oorlog van 1914 zal alle
maatregelen van onverdraagzaamheid tegen hen wel opruimen. Maar ook daarna zal
het gevleugelde woord: ‘Naar Canossa gaan we niet’ toch waarschijnlijk zijne waarde
niet verliezen.
Dat intusschen het leven van minister Bismarck een leven van strijd en conflicten
is geweest, waarin hij, indien hij eenmaal partij gekozen had, van geen wijken of
wankelen wist, waarbij hij dan tevens niet zelden woorden en uitdrukkingen bezigde,
die zijne meening in zinrijke termen wisten vast te leggen, dit leeren ten duidelijkste
ook andere gevleugelde woorden, die van hem in omloop zijn. Ik denk hierbij aan
de zitting van den 30sten September 1862, toen hij in die zitting van het Huis van
Afgevaardigden, met de wenschen zijns Konings tot legeruitbreiding en driejarigen
diensttijd optrad. Hij had zeer onlangs het handelstractaat met Frankrijk afgesloten
en hij had dit op vrijzinnigen grondslag gedaan. Dit had aan de liberale meerderheid
van het Huis moed gegeven, ook voor andere
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vrijzinnige wetsontwerpen. De minister was in onder handeling geweest met twee
aanzienlijke leden van het linkercentrum, Von Bockum - Dolffs en professor Rudolf
von Gneist, om goedkeuring te verwerven voor een voorloopig twaalfde der
begrooting voor 1863; maar het had niet gebaat: men wilde den driejarigen diensttijd
niet. Er was eene Commissie uit de Vertegenwoordiging benoemd, met welke
Bismarck nu de zaken verder zoude bespreken. Bij deze gelegenheid toonde de
minister aan afgevaardigde v. Bockum - Dolffs ‘een olijftak, dien hij als teeken zijner
verzoeningsgezinde houding uit Avignon had meegebracht en nu aan de liberale
partij als vredeteeken kwam aanbieden.’ Maar ‘het bleek hem wel, dat de tijd voor
vrede nog niet aangebroken was.’ Een der commissieleden had o.a. ook gezegd, dat
de minister de bijlegging van het conflict door een voorsprong in de buitenlandsche
politiek scheen te willen inleiden. Maar deze vooronderstelling wees Bismarck met
kracht terug. Hij gaf toe, dat Pruisen's plaats in den Duitschen bond en de toestand
zijner grenzen het land dwong een te zwaar harnas voor zijn smal lijf te dragen...
‘Maar’, voegde hij er bij: ‘niet op Pruisen's liberalisme mag Duitschland vertrouwen,
doch op zijne macht. Beieren, Wurtemberg en Baden mogen het liberalisme inhalen,
maar daarom zal toch geen van deze drie aan Pruisen zijne rol voorschrijven...’
‘Pruisen’, zoo eindigde hij, ‘moet zijne kracht bijéénhouden: niet door redevoeringen
en meerderheidsbesluiten worden de groote tijdvragen beslist - dat was de fout van
1848 en 1849 - maar door ijzer en bloed.’ Dat waren geharnaste woorden, voorzeker.
Maar die met een storm van verontwaardiging overal ontvangen werden. Zij werden
spoedig, uit hun samenhang met het overige van Bismarck's rede, losgemaakt, en er
werd verteld, dat de minister gewoonweg aan bloed en ijzer - men had de volgorde
der woorden al omgekeerd ook - de oplossing van alle politieke vraagstukken had
opgedragen, in andere woorden, dat hij macht boven recht had gesteld. Bloed en ijzer
beslissen de tijdvragen! werd nu het gevleugeld woord, en waarmee nog vele jaren
de politiek
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van Bismarck werd bestreden. Ja, ja, ‘met bloed en ijzer’, zeiden zijne vijanden, en
zelfs Moltke vond, dat Bismarck's slagvaardig gevleugeld woord wel geestig gezegd
was, maar aan de zaak geen goed had gedaan. Ook de Koning, die in Baden bij zijne
dochter, de groothertogin vertoefde, kreeg aan het groothertogelijk hof het noodige
te hooren over dien ‘man van bloed en ijzer’, die den Pruisischen troon voor het volk
onmogelijk zou maken. Zijne Majesteit was dan ook nog ontstemd, toen hij naar
Berlijn terugkeerde, maar Bismarck is hem toen tegemoet gereisd en heeft zijn
pleidooi bij den koning gewonnen.
Door bloed en ijzer! Hoe was het mogelijk, dat een minister met zulke beginselen
nog 24 uren raadsman der Kroon kon blijven! Toch had men kunnen weten, dat
Bismarck zich reeds vroeger in gelijken zin had uitgelaten. Hij was nog niet lang
gezant te St.-Petersburg, dus kort na zijn achtjarigen diensttijd als Pruisisch gezant
bij den Duitschen bond, toen hij in een brief aan minister Von Schleinitz (van 12
Mei 1859) schreef: ‘Ich sehe in unserm Bundesverhältnis ein Gebrechen Preussens,
welches wir früher oder später ferro et igni werden heilen müssen’.
Ruim 25 jaren later, in de zitting van het Huis van Afgevaardigden van 28 Januari
1886, achtte hij het echter noodig, nog eens op het nu door heel de wereld bekende
gevleugelde woord terug te komen. ‘Ik kan het niet helpen,’ zeide hij, ‘dat ik destijds
misverstaan ben. Het liep over militaire vraagpunten, en ik had gezegd, (hij meent
bedoeld): stelt eene zoo sterk mogelijke militaire kracht, in andere woorden zooveel
“bloed en ijzer” als gij kunt, in handen van den Koning van Pruisen, dan zal hij de
politiek kunnen voeren, die gij wenscht; met redevoeringen en schuttersfeesten en
liederen is ze niet ten leven te roepen, zij bestaat alleen door bloed en ijzer.’ Met
deze nadere verklaring temperde de vader van het gevleugeld woord de
hardhandschheid van zijne vroegere uitdrukking. En verder legde hij zich neer bij
de omzetting zijner woorden.
Bij het hier geschrevene behoort nu ten slotte de opmerking, dat, eene halve eeuw
vóór Bismarck's uit-
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spraak, reeds door Arndt was gezegd (Gedichte, 1811):
‘Zwar der Tapfre nennt sich Herr der Länder
Durch sein Eisen, durch sein Blut;’

terwijl weer 30 jaar later door Max von Schenkendorf werd gerijmd:
‘Denn nur Eisen kann uns retten,
Und erlösen kann nur Blut
Von der Sünde schweren Ketten,
Von der Bösen Übermut.’

Wellicht waren van deze regels de woorden ‘door bloed en ijzer’ Bismarck wel in 't
geheugen gebleven!
Alvast waren de hoorders en de critici van 's ministers woorden er ook reeds in
geslaagd het gevleugeld woord ‘macht gaat voor recht’ als uit zijn mond
voortgekomen in omloop te brengen. Op den 27 Januari 1863 had hij in de Pruisische
vertegenwoordiging gezegd: ‘Conflicte, da das Staatsleben nicht still zu stehen
vermag, werden zu Machtfragen; wer die Macht in Händen hat, geht dann in seinem
Sinne vor’. In antwoord op deze uitspraak van den minister had toen graaf
Maximiliaan von Schwerin gesproken. ‘Ik verklaar,’ zeide hij, ‘dat ik den volzin,
waarmee de rede van den heer minister-president culmineerde: “Macht gaat voor (of
boven) recht”... niet voor eene stelling houd, die de dynastie van Pruisen op den duur
steunen kan. Liever geloof ik, dat de bedoelde volzin omgekeerd zou moeten worden:
“Recht gaat voor macht”.’
Bismarck, die gedurende de redevoering van zijn liberalen tegenstander niet in de
zittingzaal tegenwoordig was en eerst later weer aan de ministerstafel had plaats
genomen, vernam nu, dat men hem de stelling ‘macht gaat voor recht’ in de schoenen
geschoven had. Natuurlijk verzette hij zich toen tegen de beschuldiging, en graaf
Schwerin krabbelde terug. ‘Hij herinnerde zich niet, gezegd te hebben, dat de
minister-president de gewraakte woorden gebezigd had, maar alleen had hij de
opmerking gemaakt, dat de rede van Bismarck in den zin “macht gaat voor recht”
culmineerde.’
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Zeer lang heeft Bismarck de bedekte aantijging van Von Schwerin in gedachte
gehouden en drie jaren later kwam hij er zelfs in den Pruisischen landdag nog eens
op terug. Het was op den 1sten Februari 1868, ter gelegenheid, dat de afgevaardigde
Twesten weer eens eene redekunstige wending in 's ministers woorden foutief opvatte.
Bismarck nam toen het woord en zeide: ‘Ik zou niet gaarne willen, dat ook dezen
keer uit mijn woord door het vroedmeesteren van den geachten vorigen spreker een
vliegend woord gemaakt werd, gelijk dat met een vroeger gezegde van mij, maar dat
ik ook nooit gebezigd heb, n.l. dat “macht voor recht gaat”, gebeurd is.’
Niet ieder der gevleugelde woorden, die van Bismarck zijn uitgegaan, heeft men
hem echter kwalijk genomen. Er zijn er ook, die hem ter eere worden nagegeven, al
worden er zelfs op deze toch ook wel aanmerkingen gemaakt. Nu meer dan 30 jaren
geleden waren in Duitschland de nieuwe wetten aan de orde, die de ‘kleine luiden’
moesten beschermen tegen den nood der tijden, zoodat, bij verbeterde toestanden
onder hen, het socialisme niet zoo gemakkelijk bekeerlingen onder den arbeidersstand
zou kunnen maken. Het was op den 2den April 1881 en de debatten in den Rijksdag
over de ‘wet tot verzekering tegen ongevallen’ in vollen gang. Na den heer Bamberger
nam toen Bismarck het woord, zeggende: ‘Indien de heer Bamberger voor ons streven
en trachten een naam zou willen vinden, dien ik bereidwillig ben aan te nemen, dan
zou het deze moeten zijn: het practisch Christendom, maar sans phrase, waarbij we
de menschen niet met redeneeringen en praatjes betalen, maar waarbij we hun ook
werkelijk iets kunnen aanbieden!’
Het ‘practisch Christendom’, dat was het dus, waardoor voor den arbeidersstand
redding in den nood moest komen. Het woord sloeg dadelijk en beslist in. Een klein
jaar later, den 9en Januari 1882, kwam Bismarck er ook nogmaals op terug. ‘Practisch
Christendom’, zeide hij, ‘dat wil zeggen: door daden onze Christelijke zedeleer te
toonen op het gebied der naastenliefde. Ik heb geleerd, dat deze
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aanduiding, in de pers meer dan in het parlement, velerlei aanstoot gegeven en
menigen tegenstander opgeroepen heeft, wien het onaangenaam is het woord
“Christelijk” zoo scherp geaccentueerd te zien.’ En inderdaad, er waren er, die
Bismarcks ‘practisch Christendom’ om dat geaccentueerde niet aandurfden. Juist als
ten onzent bij de beraadslagingen over de wet van 1857 op het lager-onderwijs met
haar art. 23, dat het onderwijs dienstbaar gemaakt wilde zien tot het aankweeken van
allerlei ‘Christelijke’ en maatschappelijke deugden.
Die ‘Christelijke deugden’ waren toen ook voor velen te geaccentueerd. Maar het
Israëlietisch kamerlid Godefroi trad voor haar in de bres; hij pleitte voor het behoud
van dit woord, en zoo bleef het in de wet. Maar we keeren tot het practisch
Christendom van den Rijkskanselier terug.
Onder de tegenstanders van Bismarck's gevleugeld woord behoorde onder anderen
ook Otto Gildemeister, die er in zijne Essays een heel hoofdstuk aan wijdde, en daar
b.v. zegt: ‘In korten tijd heeft de mode burgerrecht verkregen om het geheel van
wetgevenden arbeid, die de regeling der arbeidersverhoudingen in het sociale leven
ten doel heeft, met den naam van practisch Christendom te bestempelen’. Hij noemt
dit zeer verkeerd. Anders echter oordeelt Frederik Naumann, die het Bismarck tot
eene groote eer aanrekent. In zijn Naumann-buch spreekt hij, hoog gestemd: ‘De
tijd, die na Bismarck komt, moet de gedachte van het practisch Christendom met
steeds dieperen ernst aangrijpen. Een practisch Christendom is een sociaal
Christendom, een Christendom van kracht tot daden en zin voor
gemeenschappelijkheid, een Christendom van verandering en vernieuwing, geen
gewoonte-Christendom, maar een heilig, gloeiend vuur van gerechtigheid en
broederlijkheid’. Zóóver en zóó diep is Bismarck nu wel niet gegaan met zijn
gevleugeld woord. Naumann's opvatting maakt de uitdrukking zoo ongeveer
gelijkwaardig met ons Nederlandsche woord ‘een daadwerkelijk christendom’ in
den ruimsten zin, terwijl Bismarck's bedoeling bepaald blijft bij wetgevenden arbeid.
Intusschen heeft de beteekenis,
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die Bismarck aan 't woord toekende, haar weg gevonden. Het woord heeft zelfs al
dienst gedaan in Roseggger's verhaal ‘Das ewige Licht’. Daarin laat de schrijver den
Bisschop tegen den parochiekapelaan zeggen: ‘We hebben het practisch Christendom
te vertegenwoordigen, begrijpt gij?’
Rosegger's verhaal is van 1897.
Uit het meegedeelde blijkt, dat het hierboven besproken gevleugeld woord,
ofschoon het ontstond in dagen van strijd, toch met vriendelijke instemming door
mannen van beteekenis werd aanvaard. Ik wil er nog een ander bijvoegen, waarmede
het evenzoo gegaan is.
In de dagen van het conflict van 1863 over de legerbegrooting en den, door de
regeering voorgestelden, driejarigen diensttijd, was het meeningsverschil tusschen
het ministerie en de vertegenwoordiging ten slotte zoo hoog geklommen, dat er aan
geen verzoening meer gedacht kon worden. Toen besloot de regeering zonder
oorlogsbegrooting, dat is zonder door de vertegenwoordiging goedgekeurde uitgaven
voor militaire doeleinden, die uitgaven toch te doen en hare plannen omtrent de
legerverbetering door te zetten. Dat deze toestand tot groote ergenis van velen diende,
en tot zeer ernstige gevolgen had kunnen leiden, kan men aannemen. Maar de
gebeurtenissen, die eerst den oorlog met Denemarken tengevolge hadden, en daarna
in den strijd tusschen Pruisen en Oostenrijk haar beslissend woord spraken, gaven
afleiding.
De landdag was ontbonden; de oorlogen, die Pruisen voerde, brachten het de
veroverde provinciën Sleeswijk-Holstein met Hannover, Keur-Hessen en Frankfort;
en het beginsel der legerversterking had gezegevierd. Nu was Bismarck niet langer
alleen de tiran, die met ijzeren hand zijn wil doorzette, maar ook de vooruitziende
staatsman, die een heerlijk doel nastreefde: ‘de grootheid van Pruisen en de eenheid
van Duitschland.’ Het volk begon hem serenades te brengen, en de sluipmoordenaars
kropen in hunne schuilhoeken terug. En nu deed ook hij een stap tot verzoening der
regeering met de vertegenwoordiging; bij de opening van den Landdag, toen de
troon-
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rede werd uitgesproken, vernam de vergadering met groote voldoening, dat Bismarck
het financieele beheer der laatstevier jaren - zonder de goedkeuring der
vertegenwoordiging immers - als eene onregelmatigheid erkende en er de indemniteit
van den Landdag voor vraagde. Aldus geschiedde op den 5en Augustus 1866;
daarmede maakte de Minister-president een einde aan den conflictstijd, en steeg zijn
naam in eere.
Een vreemd woord is niet altijd af te keuren, oordeelde Bismarck. Openlijk aan
den Landdag schuld te bekennen, toe te geven, dat de koninklijke regeering vier jaren
lang 's Rijks financiën op onwettige wijze had laten beheeren, dat zou Zijne Majesteit
nooit gedaan hebben. Het heeft toch al zooveel moeite gekost om den Koning voor
de zaak der ‘indemniteit’ te winnen. Was het geen bewijs van schuldbewustzijn?
vraagde Wilhelm. En Bismarck had alle moeite om zijn heer te doen gelooven, dat
de vraag aan de vertegenwoordiging om indemniteit geen verootmoediging der
Regeering was, maar niets anders dan een verzoek aan den Landdag ‘om te erkennen,
dat de redenen, waarom Zijne Majesteit's bewind zonder goedgekeurde begrooting
had geregeerd, gerechtvaardigd waren’ en dus, na afloop van alle conflicten, alsnog
goedgekeurd moesten worden. Zóó uitgelegd, kon de Koning met het woord
medegaan. En natuurlijk, toen den 3en September de indemniteit met groote
meerderheid door de vertegenwoordiging werd aangenomen, ontbrak zelfs de
koninklijke dankbetuiging daarvoor niet, die de Kamer zoo gaarne aanhoorde.
Overal in Pruisen, waar men van den afloop der volkomen verzoening tusschen
regeering en vertegenwoordiging kennis kreeg, was men tevreden en verheugd. De
ministerieelen hielden zich aan de uitlegging van Bismarck, en ook wie nog van de
oppositie waren, konden zich, gegeven het succes der regeering in de jongste oorlogen,
er bij neerleggen. In hunne woordenboeken stond: ‘indemniteit = vergoeding,
schadeloosstelling’, (die dan immers de Koning door zijn woord van ootmoed, volgens
hen, aan
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den Landdag geschonken had). Alleen Kladderadatsch nam een geoorloofd loopje
met de zaak, zeggende: ‘Over de beteekenis van het woord indemniteit is er in de
laatste periode heel wat strijd geweest. Eindelijk echter hebben de conservatieve
bladen een weinig licht omtrent de moeilijke quaestie ontstoken. Volgens de
“Kreuzzeitung” komt het woord uit het Latijn en beteekent zoo ongeveer “ootmoedige
erkenning van weldaden”. Het verzoek om indemniteit was echter in den grond der
zaak slechts overvloedige courtoisie van de Regeering nopens den Landdag’. En
eene maand later ongeveer kwam er nog een klein toegift om het zoo ‘vreeselijke
gevleugelde woord’, waarvan ‘van de tien menschen er ternauwernood één is, die
het uitspreken kan’, een hak te zetten.
Maar het is niettemin, sedert 1866, in het parlementaire spraakgebruik van
Duitschland gehandhaafd. Trouwens, het is reeds sedert de 17de eeuw uit het Engelsche
constitutioneele staatsleven, met de Act of Indemnity, genoegzaam bevestigd, tot ons
gekomen.
Er is ook nog een ander gevleugeld woord van Bismarck in de Duitsche
woordenboeken te vinden, over de beteekenis waarvan de gebruikers twee
verschillende meeningen hebben. Ik bedoel het woord reptiliën en eenige
samenstellingen er van. De geschiedenis is deze: in 't begin van 1869 was de quaestie
in Pruisen aan de orde om het vermogen van den afgezetten keurvorst van Hessen
onder beslag te leggen. Minister Bismarck gaf toen te verstaan, dat hij die gelden
wilde gebruiken om er de geheime fondsen, waarover hij te beschikken had mee te
vergrooten en er de onkosten uit te bestrijden voor de (omkoopbare) pers en der
andere, niet in eene begrooting met name te vermelden, betalingen aan zekere
geheimzinnige dienaren, die men spionnen noemt. Het liep bij die gelegenheid niet
alleen over de betrekkelijk kleine inkomsten van het in beslag genomen vermogen
van den ex-keurvorst, maar ook over de renten van de ruim 26 millioen gulden, die
men eerst aan den Koning (van Hannover) had toegezegd en daarna weer ingetrokken,
en met
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welke het Huis van Afgevaardigden zich een dag te voren had bezig gehouden. Bij
die gelegenheid (30 Januari 1869) nam Bismarck het woord en zeide: ‘Ik ben voor
spion niet geboren, dat wijst mijn heele natuur uit, maar ik geloof, dat we dank
verdienen, als we er ons toe leenen om kwaadaardige reptiliën te vervolgen tot in
hunne schuilhoeken, ten einde na te gaan, wat ze uitvoeren. Daarmee is echter niet
gezegd, dat we een geheim fonds van een half millioen noodig hebben. Daarvoor
heb ik geen afzet en ik zou ook de verantwoording van zulke sommen niet aannemen’.
Want het was hoofdzakelijk te doen om die ‘kwaadaardige reptiliën’, dat zijn ‘de
agenten van den onterfden Keurvorst en die van den ex-Koning van Hannover’, van
den weg te houden. Welnu, sedert werd het Welfenfonds, d.i. de ingehouden gelden
der onttroonde vorsten, spottend het reptiliënfonds genoemd. Een ieder, ook in 't
buitenland, wist, wat men daaronder te verstaan had. Tevens had men een gevleugeld
woord om de omkoopbare pers aan de kaak te stellen: de reptielenpers.
Hoor nu, wat Bismarck, toen hij zeven jaar later in de rijksdagzitting van 9 Februari
1876 op de zaak terugkwam, te zeggen had. ‘Het woord reptiel, reptielenvader,
reptielenpers, in de beteekenis, waarin het gebruikt wordt, maakt op mij altijd den
indruk van lieden, die met de wetten in conflict komen, en dan op de politie gaan
afgeven en de agenten dievenleiders en diergelijken noemen. Maar hoe ontstond het
woord reptiel? Onder reptielen verstaan we de lieden, die, zinnebeeldig gesproken,
van hunne holen uit op vermetele wijze tegen de veiligheid van den Staat intrigeeren.
Maar nu heeft men de zaak omgekeerd en noemt diegenen reptielen, welke dat
intrigeeren willen aan 't licht brengen. Met dit taalgebruik wil ik echter niet twisten.
Het is ook eigenlijk hetzelfde. Alleen verklaar ik, dat er in den zin, zooals
tegenstanders het (gevleugeld woord) gebruiken, aan 't Ministerie van Buitenlandsche
Zaken volstrekt geen reptielen zijn.’ Buitenlandsche Zaken in het Duitsche rijk kon
dus de handen in onschuld wasschen.
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Ten slotte nog dit. Bij Büchmann vindt men de bewijzen, dat ook in Engeland het
woord bekend is. Burke moet het reeds vóór 1836 in het Lagerhuis gebezigd hebben,
toen hij de Magistraat van Middlessex reptielen noemde. En majoor Scott noemde
Burke zelf op zijne beurt een reptiel. Ook Dickens kende het gevleugeld woord als
scheldnaam voor couranten-schrijvers in 't algemeen.
Laat ons echter tot Bismarck terugkeeren, die ook nu weer, als zoo dikwijls, bewees,
dat hem veel gelegen was aan juistheid van beteekenis der woorden. Een kostelijk
voorbeeld daarvan is nog een ander gevleugeld woord, en waarvan Tiedemann, de
chef der rijkskanselarij van 1874-'8, (en in die hoedanigheid tevens Bismarck's
adjudant), in zijne Erinnerungen verhaalt. Bismarck had op het Berlijnsche congres
van 1878 den Europeeschen vrede gered, en wenschte nu in den Rijksdag met een
enkel woord de rol aan te geven, die hij als voorzitter van 't congres gespeeld had
om de partijen tot elkaar te brengen en zoo den vrede te handhaven. Maar hij kon
dat woord eerst niet vinden. Op een wandelrit met Tiedemann sprak hij er over. ‘Ik
heb eigenlijk geen scheidsrechter willen zijn,’ ik wilde ‘alleen maar de hand leenen
om de afgebroken draden weer aan te knoopen’. Hij dacht om zijne rol te
karakteriseeren ‘aan den bemiddelaar uit Goethe's Wahlverwandtschaften, die overal
optrad, waar een huiselijke twist tot uitbarsting dreigde te komen, teneinde een
scheidingsproces te voorkomen en de oneenige echtgenooten weer tot elkaar te
brengen’.
‘Noteer dit, s.v.p.,’ zei Bismarck, en Tiedemann schreef onder 't voortrijden in
zijn zakboekje op: ‘wij willen ons in Europa slechts bepalen tot de rol van den
bemiddelaar uit de Wahlverwandtschaften.’ Een dag later, toen de heeren wederom
op hun wandelrit waren, vraagde Bismarck aan Tiedemann, of hij dacht, dat de heeren
rijksdagleden allen genoegzaam met Goethe vertrouwd zouden zijn om de toespeling
op dien bemiddelaar, bovengenoemd, naar behooren thuis te kunnen brengen.
Neen, dat dacht Tiedemann juist niet, en daarom
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wilde Bismarck dan maar liever een woord aan 't gewone bedrijfsleven ontleenen.
‘Schrijf dan maar liever’, zei de minister-president: ‘wij willen in Europa slechts de
rol van een proxenetiam vervullen’. Proxenetiam? Maar dat woord zou evenmin voor
alle rijksdagleden verstaanbaar zijn, bedachten de heeren al spoedig. Best was het
dus van een ‘eerlijken makelaar’ te spreken; dat is eenvoudiger, en zal voor een ieder
begrijpelijk zijn.
In de toen volgende rijksdagszitting, 19 Februari 1879, nam Bismarck het woord,
zeggende: ‘Het middelaarschap voor den vrede denk ik me niet zoo, dat we nu bij
de divergeerende meeningen den scheidrechter moeten spelen en zeggen: zóó en zóó
zal het zijn, en daarachter staat de macht van het Duitsche rijk. O neen, ik denk me
dat middelaarschap bescheidener, ik denk me het meer als dat van een eerlijken
makelaar, die koop en verkoop werkelijk tot stand wil brengen.’
Dat was verstaanbaar voor alle hoorders, in en buiten den Rijksdag, en de ‘eerlijke
makelaar’ heeft zijn bijnaam, die tot een gevleugeld woord werd, tot aan zijn dood
toe behouden.
Hij heeft er wel gehad, die hem minder eer wenschten aan te doen. Dat hij ‘de
ijzeren kanselier’ werd genoemd kan men ook beschouwen als een compliment aan
zijne karaktervastheid en onwankelbaarheid in het uitvoeren der plannen, die het
belang van den staat beoogden, maar veel talrijker zijn degenen, die hem zoo doopten
om aan te duiden, dat hij veel te hardvochtig was om welken ook zijner ijzeren
maatregelen terug te nemen of te verzachten. Hardvochtig in de gewone beteekenis
was de ijzeren rijkskanselier anders in geenen deele, en talrijk zijn de feiten in zijn
leven, die het tegendeel bewijzen. Ik hoop later nog wel eens gelegenheid te hebben
enkele bladzijden uit het zeer intieme leven van hem mee te deelen, en bepaal er me
nu bij tegen te spreken, dat hij geen medelijden kende.
Het minst van al kende Bismarck het zelfmedelijden. Het is waar, dat hij meer dan
eens in woorden van weemoed heeft getuigd, dat zijne vijanden talrijker en zijne
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vrienden minder werden, zoodat hem 't gevaar van alleen te zullen staan in de wereld
kon benauwen. Maar dat was zijne ware stemming niet dikwijls. Liever nam hij den
humoristischen kant van zaken en personen, van zich zelven ingesloten. Het meest
van al is hij gehaat geweest, tijdens en kort na de Meiwetten. Hij wist het maar al te
goed. Misschien wist hij ook, dat O'Connell, de beroemde Dublinsche advocaat, die
in 1823 aan de Iersche ontevredenen een doel schonk, en eene vereeniging ter
emancipatie der Roomschen in 't leven riep, zich eenmaal den ‘bestgelasterden man’
in het Vereenigd Koninkrijk noemde. Want in den Pruisischen landdag, in de zitting
van 16 Januari, sprak hij: ‘Mijne heeren, gaat van de Garonne, om met Gascogne te
beginnen tot aan den Weichsel, van de Belt tot den Tiber, zoekt eens rond langs de
vaderlandsche stroomen Oder en Rijn, en dan zult gij vinden, dat ik op dezen
oogenblik wel de het sterkst en - ik zeg het met trots! - de het best gehate
persoonlijkheid in deze landen ben.’ Welnu, sedert hebben heel wat mindere goden
dan Otto Bismarck het woord op zich zelven toegepast en bij voorkomende
omstandigheden van zich zelven - waarschijnlijk ook wel met trots! - getuigd, dat
ze voor den best-gehaten man te boek te wilden staan. Zoo bleef het gevleugeld
woord van Bismarck in veelvuldig gebruik.
En uit dienzelfden tijd van dat gehaat zijn is ook de sedert overal gebezigde
uitdrukking: de weelde eener eigene overtuiging. Het was in de zitting van het Huis
van den 17en September 1873. Zoo pas had de Rijkskanselier een nog al ernstigen
aanval te verduren gehad van den afgevaardigde Von Gerlach, den bekenden
vroegeren medestander. En nu nam hij zelf het woord. ‘Iemand, die, zooals de geachte
vorige spreker, met zoo grooten geestelijken rijkdom begiftigd is, mag zich wel de
weelde veroorloven, dat hij telkens eene eigene meening, beslist voor zich alleen,
wil hebben, en behoeft niet te dulden, dat ze door een ander gedeeld wordt.’ Twaalf
jaren later, op den 4en Mei 1886, toen de debatten over de herziening der Meiwetten
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werden gevoerd, zei Bismarck nog eens: Wie geen minister is, die kan zich immers
de weelde veroorloven, eene eigene partij-overtuiging openlijk en ook ambtelijk te
hebben.’ En nadat toen ook de afgevaardigde Seyffardt gesproken had, sprak hij
weer opnieuw: ‘Ik moet in de eerste plaats zeggen, dat ik met het te kennen geven
mijner meening omtrent de weelde eener eigen onafhankelijke overtuiging volstrekt
geen critiek of geen afkeuring heb bedoeld, maar eerder uitdrukking heb willen geven
aan eene soort van jaloerschheid op de vrijheid van beweging, die iets eigenaardigs
der heeren is, en waarvan ik moet afzien.’
Uit deze driemaal herhaalde mededeeling van Bismarck omtrent ‘de weelde eener
eigene overtuiging’ is de uitdrukking tot gevleugeld woord geworden.
Van een weer anderen aard is het, dikwijls door den Pruisischen minister-president
gebruikte: de Do-ut-des-politiek. In de Rijksdagszitting van 17 September 1878 had
Bebel van Bismarck's betrekking tot Lassalle gesproken en er aan herinnerd, dat dit
samengaan der beide heeren heden even nuttig als in 1863 zou kunnen wezen. En
Bismarck had geantwoord:
‘Ons samengaan kon in geenen deele de natuur eener politieke onderhandeling
hebben. Wat had Lassalle mij kunnen aanbieden of geven? Hij had niets achter zich.
Bij alle politieke onderhandelingen is het do ut des eene zaak, die op den achtergrond
wacht, ook indien men fatsoenshalve daar voorloopig niet van spreekt.’ Trouwens,
zegt hij, Bismarck, ‘ik was de man niet, met wien bepaalde afspraken over het do ut
des te maken waren’, en we weten ook, dat Napoleon III gaarne met hem eene
do-ut-despolitiek zou begonnen zijn, indien hij er maar kans toe gezien had. Maar
behalve, dat Bismarck niet hield van afspraken over oorlogen, die aan beide partijen
(als ze het n.l. over de latere verdeeling van den buit eens konden worden)
vermeerdering des Rijks beloofden, ontbrak het hem bovendien aan het noodige
vertrouwen in den Franschen keizer.
Dat de formule do-ut-des (d.i. in 't Nederlandsch zoo
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ongeveer door ‘voor-wat-hoort-wat!’ te vertalen) niet door Bismarck werd uitgedacht,
maar reeds in Hugo de Groot's ‘de jure belli et pacis’ voorkomt, is niet onbekend.
Bismarck echter heeft de do-ut-des-politiek tot een gevleugeld woord gemaakt, dat
ook reeds buiten Duitschland's grenzen wordt gebruikt. En heden ten dage veel noodig
is.
En nu keeren we, tot slot dezer mededeelingen, nog eens terug tot de ook reeds
vroeger aangehaalde redevoering op den 6en Februari 1888, van den ouden
Rijkskanselier, die toen aan den Rijksdag rekenschap kwam geven van zijne politiek
ten opzichte van Ruslands dreigende houding. Hij had het toen, aan 't slot zijner rede,
vooral over het dreigen der Russische pers, en zeide: ‘Dit dreigen, dat we - niet van
de Regeering in Rusland, maar van de Russische pers, - ondervinden is eigenlijk
eene ongeloofelijke domheid, als men bedenkt, dat men een groote en fiere macht,
zooals het Duitsche rijk is, door drukinkt en woordenlawaai geen vrees aanjagen
kan. Men behoorde dit na te laten, want dan zou men het ons ook lichter maken, onze
beide buren wat vriendelijker te gemoet te kunnen komen. Ieder land is op den duur
toch eenigermate verantwoordelijk voor de ruiten, die zijne pers stukslaat; de rekening
zal het op den één of anderen dag in de ontstemming van het andere land worden
aangeboden. We kunnen door liefde en welwillendheid lichtelijk ingepakt worden misschien zelfs te lichtelijk - maar door bedreigingen zeer zeker niet. Wir Deutsche
fürchten Gott, aber sonst nichts in der Welt. En die vreeze voor God is het reeds, die
ons den vrede beminnen en onderhouden doet. Wie hem echter desondanks breekt,
die zal zich overtuigen, dat de vroolijk-strijdvaardige vaderlandsliefde, welke in 1813
de gezamelijke bevolking van het destijds zwakke, kleine en uitgezogen Pruisen
onder de krijgsbanier riep, heden ten dage een gemeengoed der gansche Duitsche
natie is, en dat degene, die deze Duitsche natie op eenigerlei wijze aantast, haar als
eene eenheid gewapend zal vinden. En iedere landweerman met het vaste geloof in
't hart: God wird mit uns sein!’
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In zekeren zin zijn deze gevleugelde woorden: Wir Deutsche fürchten Gott, aber
sonst nichts in der welt eene nalatenschap van Bismarck, die - hoe ook de oorlog
voor Duitschland moge eindigen - heeft medegeholpen om het Duitsche rijk aan drie
fronten stand te doen houden tegen eene overmacht, die zeker meende het te kunnen
ten onder brengen. Want zelfs, als het blijken mocht, dat Duitschland het onderspit
moet delven, dan nog zou het, meer dan ooit in de wereldgeschiedenis, gebleken
zijn, dat Bismarck's karakteristieke woord recht van bestaan heeft. -
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Nationaal of internationaal?
Door Dr. J. de Jong.
I.
De opera is een onmogelijk kunstwerk. Aldus Oskar Bie1) en wie kan het beter weten
dan hij, die haar van alle kanten heeft bekeken en de uitkomsten zijner nasporingen
in een lijvig boekdeel heeft vastgelegd? Hij noemt haar een complex van
tegenstrijdigheden, waaraan de logica te pletter gaat,.... maar op een andere plaats
schrijft hij ook: ‘De opera is onmogelijk, maar zij is groot. De opera is het niet waard
dat men ook maar één vonk van kritisch verstand aan haar besteedt, maar zij is
overweldigend in haar productieve kracht en intensiteit’2).
Onmogelijk of niet, zij, de in een kring van intellectueelen geborene (te Florence,
op het eind der 16e eeuw), heeft al spoedig de wereld veroverd, zoowel die der kleine
als die der groote luyden. En zich aan alles aanpassend, alles in zich opnemend wat
op haar weg kwam, beurtelings elken factor dien zij behoefde de eerste plaats gevend,
heeft zij zegevierend stand gehouden, zelfs in een tijd

1) Die Oper, Berlijn, 1913, blz. 9.
2) Die Oper, blz. 87.
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als de onze waarin de instrumentale muziek tot ongekenden luister is opgebloeid.
Ook in ons land, waar al wat tooneel is lang niet zoo algemeen wordt gesteund als
in het naburige Frankrijk en het stamverwante België, heeft het haar nimmer aan
machtige beschermers en aan vrienden bij de massa ontbroken. De geschiedenis der
Fransche Opera in den Haag, die der Duitsche Opera te Rotterdam, de aanhang dien
de Italiaansche Opera bij ons vindt bewijzen dat voldoende. Wel moest de Duitsche
Opera sedert een reeks van jaren den strijd om het bestaan opgeven, maar geheel van
Duitsche Opera-kunst was men toch niet verstoken. De Wagner-Vereeniging te
Amsterdam bleef met kracht voor Wagner propaganda maken en nu en dan kwamen
Duitsche gezelschappen ons op meer of minder verzorgde opvoeringen van bekende
werken en noviteiten vergasten - zoo herinner ik mij er een van Die Weisse Dame,
merkwaardig door de omstandigheid dat zij een aria voor de heldin bracht, die... bij
de Fransche opvoeringen van Boiëldieu's meesterwerk steeds werd weggelaten. In
den allerlaatsten tijd is een ‘Duitsche Opera in Nederland’ vrijwel uit de lucht komen
vallen. Is het de bedoeling van den ondernemer zich voorgoed bij ons te vestigen,
dan kan het tijdstip voor dit experiment niet gelukkig gekozen worden geacht.
Vermoedelijk had hij, toen daartoe besloten werd, den wereldoorlog niet voorzien,
of niet gedacht dat die zou leiden tot een - het valt niet te loochenen - voor al wat
Duitsch is minder vriendelijke gezindheid.
De Fransche Opera heeft heel wat ‘ups en downs’ gekend. Er is zelfs een oogenblik
geweest, dat was tijdens de directie-Desuiten, dat het seizoen niet ten einde kon
worden gebracht, bij gebrek aan geld om den troep te betalen; dat een juist toen in
ons land aanwezige Engelsche zangeres, de zeer geliefde Albani-Gye, een voorstelling
moest geven om de kas te helpen vullen, en de Hollandsche Opera eenige avonden
van Amsterdam moest komen om aldus het einde te kunnen halen. Onder den Belg
Jozef Mertens braken wel betere dagen aan, ook uit een artistiek
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oogpunt, en deze duurden voort onder de volgende directies. Maar haar sfeer breidde
zich niet naar verhouding van de uitbreiding der stad uit. Voor het jongere geslacht
telde zij feitelijk al jaren niet mee. De oorzaak hiervan was dat van de Koninklijke
Muziekschool een vrijwel exclusief-Duitsche geest uitging, wat ik altijd zeer heb
betreurd. Ik trachtte de directie te bewegen voor elke voorstelling een aantal plaatsen
tegen verminderden prijs beschikbaar te stellen voor leerlingen der Muziekschool,
gelijk dat vaak geschiedde bij Fransche tooneelvoorstellingen door tusschenkomst
van de Alliance Française, voor leerlingen van Gymnasium en Hoogere Burgerschool.
Door gebrek aan overleg kwam hiervan echter niets en zoo groeiden honderde
toekomstige musici op, geheel onkundig van het vele schoone van het Fransche
repertoire, zonder een noot te hebben gehoord - of het moest zijn door tuin-, of tent-,
of terras-potpourris - van werken als La Muette en Fra Diavolo, van Joseph en Egypte
en Guillaume Tell, van Richard Coeur-de Lion en La Dame blanche, van Les
Huguenots en La Juive, van Le Pré-aux-Clercs en Le Postillon de Lonjumeau, van
zoogenaamde ‘traductions’ als Le Barbier de Séville. Niet lang geleden, het geval is
te vermakelijk om het niet even te pas te brengen, werd hier voor een liefdadig doel,
meen ik, Les Dragons de Villars opgevoerd, niet door de Fransche Opera, maar door
een voor die gelegenheid bijeengebracht gezelschap van deels vak-artisten, deels
amateurs, en daardoor kwam Maillart's bekoorlijke opera (die ook in Duitschland
algemeen bekend is) tot kringen die zich anders geheel afzijdig houden van dergelijke
‘minderwaardigheden’. En bij die gelegenheid werd Les Dragons, nota bene in den
treure gespeeld, die jaar in jaar uit voor debuten dienst deed, letterlijk.... ontdekt.
Men dweepte er mee en waren de tijden anders geweest, misschien zou men nog tot
meer ‘ontdekkingen’ zijn gekomen, en dan tevens tot deze, dat men zich ten onrechte
afzijdig had gehouden en verkeerd had gedaan met het Fransche repertoire, als
grootendeels versleten, schouderophalend voorbij te gaan. Wie weet of
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niet de bij ons heerschende anti-duitsche gezindheid de Fransche Opera ten goede
zou zijn gekomen, gelijk zij reeds ontegenzeglijk in de concertzaal de Fransche
muziek ten goede kwam, hadde zich niet bij de doorgaans latente, maar bij
begrootings-weeën en subsidie-aanvragen periodiek tot uitbarsting komende oppositie
in den Haagschen Raad tegen de ‘zedenbedervende’ theaterkunst, het verzet gevoegd
van hen die zich kanten tegen het steunen der Fransche Opera door de Gemeente,
terwijl men aan de Hollandsche tooneelgezelschappen, die in de laatste jaren hun
tenten in de residentie hadden opgeslagen, dien steun onthield. Het laat zich aanzien
dat de Gemeente zal zwichten voor den aandrang ten gunste der Hollandsche
tooneelgezelschappen, maar tenzij men in beginsel besluite de handen geheel van
de Opera af te trekken, zal deze wat het subsidiëeren betreft de bevoorrechte moeten
blijven (omdat zij meer uitgaven met zich sleept) en zoo lang dat het geval is zal de
Opera het, bij de thans bestaande strooming, hard te verantwoorden hebben, zoowel
bij de vrienden als bij de vijanden van de theaterkunst. Niet lang geleden heeft haar
voortbestaan aan een zijden draadje gehangen en al kan er in de twee jaren, waarmede
de tegenwoordige directie haar concessie verlengd zag, veel gebeuren en verkeeren,
ik zie den toestand vrij donker in. Onder deze omstandigheden en waar ook een
‘Duitsche Opera in Nederland’ thans veel oppositie te wachten heeft, zal men hun,
die thans het initiatief namen tot oprichting eener Nederlandsche Opera, den lof
moeten geven dat zij het juiste oogenblik daartoe kozen. Het tijdstip is zelfs nog
gunstiger dan in 1913, toen door en na de onafhankelijkheidsfeesten al wat nationaal
is opgeld deed.
Eigenlijk is een Nederlandsche Opera nooit geheel van de baan geweest. Toen de
heer V. d. Linden het bijltje moest neerleggen, vonden een aantal zijner artisten een
onderkomen bij het gezelschap Pauwels en Kreeft. De Vereeniging tot bevordering
der Muzikaal-Dramatische Kunst onder Cateau Esser ging tot daden over en gaf ons
o.a. Deidamia van François Rasse en Tiefland van d'Albert.

Onze Eeuw. Jaargang 16

287
Inmiddels zat ook de Nederl. Opera-Vereeniging niet stil en na een concours voor
libretto en een voor muziek, kwam zij met Agnete voor den dag. Sedert dien hoorde
men van allerlei plannen en pogingen. Een te Nijmegen zetelend gezelschap ondernam
het De Troubadour te geven. Er werd een comité gevormd om de opvoering voor te
bereiden en te steunen van een opera Madelaine, waarvan de heer Jos. van Veen den
tekst had ‘bedreven’ - het woord is nog veel te zacht voor dat onding - en waarvan
de heer Sam Schuijer, opgegroeid in Fransche muziek maar bekroond voor eenige
frissche Hollandsche liedjes, de muziek voor zijn rekening zou nemen: gelukkig (met
het oog op den tekst) is het bij het plan gebleven. Ook hoort men niets meer van het
voornemen om hier eenige opera-opvoeringen te geven buiten de zoogenaamde
Coöperatieve Nederl. Opera om, die eenigen tijd geleden was gevormd en De Bruiloft
van Figaro en Herbergprinses (van Jan Blockx) heeft vertoond.
Zooals ik reeds schreef zijn de tijdsomstandigheden voor de nieuwe onderneming
gunstig; want zoo de domme wereldoorlog over honderdduizenden namelooze ellende
bracht, zij heeft tevens aan honderden, ook in ons land, aanzienlijke winsten bezorgd,
en ik twijfel er geen oogenblik aan dat inzonderheid in de hoofdstad genoeg
muziekvrienden zullen worden gevonden om de beweging te steunen - te meer omdat
zij niet alleen onder nationale vlag, maar ook met een beslist anti-Duitsche strekking
optreedt. Dit laatste is weliswaar ontkend, maar de feiten spreken. De kring waaruit
de beweging voortkwam, het orgaan dat haar wereldkundig maakte, de naam van
althans een der leden van het voorloopig comité, de sympathiebetuiging van leden
der ‘Vaderlandsche Club’ op wier vergaderingen ‘over de verdrukking der
Nederlandsche muziek ten bate der Duitsche gesproken is’ (sic), dat alles bewijst
dat men met de Nationale of Vaderlandsche Opera, - want dezen naam zal de nieuwe
instelling voeren - wel degelijk beoogt front te maken tegen de Duitsche kunst. Ik
vind dat jammer; er is al strijd en verwarring
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genoeg en wij Nederlanders deden beter met kunst en politiek streng uit elkander te
houden.

II.
Wat verstaat men eigenlijk onder Nationale of Vaderlandsche Opera? Is het de taal
waarin gezongen wordt, of zijn het de uitgevoerde werken die den doorslag geven?
Is het alleen te doen om in het Hollandsch opera's te laten zingen die men reeds lang
in het oorspronkelijk Fransch, Duitsch, of Italiaansch kent, of om werken te geven
gedicht en getoonzet door landgenooten? Het eerste is nauwelijks aan te nemen en
wat het tweede aangaat, op werken van landgenooten valt niet veel te rekenen. Het
is niet de eerste keer dat ik dit onderwerp aanroer en ik moet mij zelf dus herhalen,
met Sarcey tot verontschuldiging aanvoerend: ‘Je dis toujours la même chose,
parceque c'est toujours la même chose’ - trouwens van andere zijde geschiedt
hetzelfde. In de meer dan dertig jaren dat we Nederlandsche Opera's hebben is geen
werk van een landgenoot opgevoerd dat levensvatbaarheid bezat, hoewel geen jaar
bijkans verliep zonder dat er een proef werd genomen. Bij uitzondering, zooals bij
Albrecht Beyling van Henri F.R. Brandts Buys, of Het Meilief van Martinus Bouman,
kon men uit een muzikaal oogpunt van een belofte spreken, maar geen enkele bepaald
geslaagde worp, noch dramatisch, noch muzikaal, kwam de geloovigen in een eigen
muzikaaldramatische kunst verblijden. Het gaat natuurlijk niet aan dat op rekening
te stellen van den minder gunstigen financiëelen toestand waarin het gezelschap-De
Groot, of -Van der Linden verkeerde, en ik verbaas me over Marcellus Emants die
boudweg schreef1): ‘Laat men aan de Nederlandse opera een stevige financiëele
grondslag geven en 't is te verwachten, dat onze dichters goede Nederlandse teksten
zullen schrijven, dat onze komponisten er goede muziek bij zullen maken....’ Alsof
het talent of het genie van dichter en componist afhangt van het meer of

1) Neerlandia, Maart 1916.
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minder gevuld zijn van de kas des directeurs! Emants weet wel beter. Neen, de
oorzaak van het ontbreken eener nationale muzikaal-dramatische kunst ligt in onzen
volksaard, in ons gemis aan tooneelbloed. Wij hebben componisten die op
instrumentaal gebied goed voor den dag komen, misschien even goed als menig
buitenlander, maar iets eigens geven zij niet en op opera-gebied wagen zij zich niet.
En nu blijf ik voor een Nationale of Vaderlandsche Opera onmisbaar achten een
repertoire-kern van werken van landgenooten, desnoods vermeerderd met een stuk
of wat Vlaamsche opera's wier levensvatbaarheid is gebleken. Met dit als eisch te
stellen begaat men geen onbillijkheid ten gunste van de vreemde kunst. Een Fransche,
een Duitsche, een Italiaansche Opera heeft een nationaal repertoire en zoo alle drie
weleens werken annexeeren van vreemden bodem, niemand zal het hun euvel duiden,
want de kern is en blijft toch nationaal - evenmin als men het zou afkeuren zoo een
werkelijk Nationale Opera bij ons nu en dan ging leenen bij andere naties.
Een geheel ander aanzien krijgt de zaak wanneer men zich tot vertaalde opera's
wil bepalen. Er is terecht op gewezen dat ook de oorspronkelijke Fransche, Duitsche
en Italiaansche operateksten verre van onberispelijk zijn, en dat men bij ons jaren
lang, zonder zich er om te ergeren, in Fransche vertalingen van Italiaansche, of
Duitsche vertalingen van Fransche werken analoge dwaasheden heeft geslikt, als die
men de Nederlandsche Opera's heeft verweten en waardoor deze bij velen in discrediet
raakten. Door de ervaring wijzer geworden zou men die fouten kunnen vermijden
en door voor goed vertaalde librettos te zorgen een steen des aanstoots kunnen
wegnemen. Maar feitelijk heeft de ondervinding ook geleerd dat, mits niet al te zeer
tegen het muzikaal accent wordt gezondigd en de tekst waarvan men zich bedient
niet al te plat, of dwaas klinkt, de overgroote meerderheid van het publiek zich zeer
toegevend betoont en zich al heel weinig om het literair gehalte der librettos
bekommert. En verder, dat zelfs de taal waarin gezongen wordt er niet veel toe doet.
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Dat laatste is voldoende gebleken uit den bijval die aan de Italiaansche Opera ten
deel valt, en dat niet minder te Amsterdam dan in de residentie. Hier is nu een taal,
die niet zooals Fransch en Duitsch tot de massa is doorgedrongen, een waarmee
slechts kleinere kringen vertrouwd zijn. Toch stroomen de groote en kleine luyden
naar Trovatore en Tosca. Vreemde talen zijn bij ons nimmer een beletsel geweest.
Er zou inderdaad zeer veel te zeggen zijn voor een het Nederlandsch tot voertuig
kiezende Opera, indien er redelijke grond was aan te nemen dat het bestaan daarvan
aan den groei eener eigen muzikaal-dramatische kunst bevorderlijk zou zijn; de
ervaring evenwel met de Opera's-De Groot en -Van der Linden opgedaan stemt
hieromtrent tot twijfel. Duidelijker spreekt nog de ervaring in Denemarken verkregen,
Denemarken waarop men zich steeds beroept omdat daar uitsluitend in het Deensch
wordt gezongen. De oogst aan Deensche operas van beteekenis is uiterst schaarsch
en de eenige Deensche opera-componist die over de grenzen kwam was Enna, van
vaderszijde een Italiaan. In andere landen die evenmin als het onze een nationale
muzikaal-dramatische school hebben voortgebracht, is het vrijwel gegaan als bij ons.
Ook in Spanje en Engeland is de Italiaansche Opera steeds zeer welkom geweest en
in Engeland, waar men jaren achtereen de proef heeft genomen met Engelsche
Opera-gezelschappen, was de productie van nationale opera's al even gering als in
ons land.

III.
Uit hetgeen voorafgaat zou men de conclusie kunnen trekken dat een Nationale of
Vaderlandsche Opera niet bepaald in een nationale behoefte voorziet (laat ik er nog
even aan mogen herinneren dat de Opera-De Groot door een toeval werd geboren:
het succes van een uit het Duitsch vertaalde operette) en ook, krachtens de opgedane
ervaringen, niet zoo heel veel doet verwachten voor een eigen kunst; dat men derhalve
van zekere zijde al te zeer den nadruk legt op het zingen in het Nederlandsch. Reeds
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in 1913 echter, toen door de opvoeringen van Agnete de opera-kwestie wederom
‘brandend’ was geworden, wekte ik er toe op te verwezenlijken wat toch voor velen
een ‘hartewensch’ bleek te blijven, omdat ik toen de conjunctuur gunstig achtte. En
daarom zie ik niet ongaarne dat men daartoe thans wil overgaan, naar het schijnt
beter toegerust dan ooit te voren, kapitaalkrachtig en met een nieuw orkest waarvan
de leiding aan Evert Cornelis zal worden toevertrouwd - wat op zich zelf reeds
vertrouwen wekt. Aan het bijeenbrengen van voldoende orkestrale krachten valt niet
te twijfelen en ook de noodige vokale krachten zullen wel te vinden zijn, zij het dan
ook niet zonder een Belgisch contingent - ik denk hier bijv. aan Bertha Seroen, die
vroeger tot de Vlaamsche Opera te Antwerpen behoorde. Reeds zijn de namen
genoemd van den aanstaanden directeur der nieuwe instelling: Jef Judels, die als
leider der Vlaamsche Opera gunstige antecedenten heeft, en van den aanstaanden
regisseur: Henri Engelen, die het klappen van de zweep kent. Goede namen dus...
en toch zou het misschien om meer dan éen reden de voorkeur hebben verdiend met
geheel nieuwe mannen te beginnen: medewerkers niet door hun vroegere
verbintenissen met analoge instellingen aan bepaalde opvattingen gebonden, gebonden
ook door eerbiedwaardige banden, die allicht voor de nieuwe instelling belemmerend
zouden kunnen worden. Want elk der beide heeren is gehuwd met een zangeres, die
in de Nederlandsche Opera's een voorname plaats heeft ingenomen en... op een
respectabel verleden kan bogen. A bon entendeur demi-mot suffit.
Zoo zal men dan het volgend seizoen vier Opera's rijk zijn en nu kom ik tot hetgeen
mij aanleiding gaf naar de pen te grijpen. Ik zou willen dat de vier Opera's zich
vereenigden tot éene: een Internationale. Het denkbeeld is al vroeger geopperd en
heeft o.a. bij Viotta steun gevonden. Men is het er algemeen over eens dat vertalingen,
waarbij muziek en tekst elkander gruwelijk geweld moeten aandoen, minderwaardige
surrogaten zijn. Het is waar, de toehoorder verstaat iets meer van een libretto in zijn
eigen
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taal, dan van een in een vreemde taal, maar hier tegenover staat dat de muzikale stijl
en uitdrukking van het werk door de vertaling moeten lijden. Is er een op zich zelf
reeds nooit te overwinnen antinomie tusschen libretto en de muziek die daarbij werd
geschreven, die antinomie wordt door de vertaling van dat libretto uit den aard der
zaak aanmerkelijk verscherpt. De muziek wil heerschen en de taal verzet zich. Bie
noemt de vertalingen ‘de ergste wraak die de muziek neemt op de eigenzinnigheid
der taal. Zij hebben geleid tot een eindelooze reeks van zinverdraaiingen en
taalverwringingen, die men literarisch niet voor mogelijk zou houden. De gebruikelijke
vertalingen, in het bijzonder van nieuwe buitenlandsche werken, Carmen, Trovatore,
Cavalleria, zijn martelingen voor het (Duitsche) spraakgevoel’1). En hij laat daarop
dan volgen: ‘Zullen wij vreemde opera's in hun oorspronkelijke taal opvoeren? Het
is gebleken dat dit in landen zonder een krachtige nationale Opera, zooals Engeland
en Rusland, mogelijk is, dat het bij ons (Duitschland) echter slechts met het oog op
gasten en bij uitzondering plaats heeft. Het zou de ideale toestand zijn2). Nimmer zal,
zelfs Hermann Levi niet3), (iemand) een vertaling gelukken die het vreemde woord
precies onder de gegeven melodie dwingt, en nimmer zal zich het vreemde idioom
even harmonisch bij de gegeven muziek aanpassen. ‘Es hat sich die Poesie gegenüber
die Siegesbewusstheit der Musik eine kleine aber feine und unglaublich wirksame
Revanche bewahrt: sie hat in der nachdrücklichen Betonung einer guten Deklamation
aus der in der Sprache schlummerenden Musik eine wache Musik geschaffen, die
ihrer Heimat nicht mehr ganz untreu sein kann. Die schmelzende itali-

1) Oskar Bie: Die Oper blz. 35, 36.
2) De cursiveering is van mij.
3) De bekende dirigent Levi (hij was in 1861-64 te Rotterdam aan de Duitsche Opera verbonden)
gaf nieuwe bewerkingen van de teksten van Cosi fan tutte, Figaro en Don Juan. Nog niet
lang geleden beproefde de beroemde zanger Scheidemantel hetzelfde met Don Juan; het
resultaat was negatief.
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enische Sprache hat ihrer Musik die Flügel der Freiheit gegeben, die französische
weiche Sprache ihrer Musik den lyrischen Zauber, die harte und kräftige deutsche
Sprache ihrer Musik den Explosionston und die Sehnsucht nach dem konsonantischen
Orchester’.
Een Internationale Opera dan, d.w.z. een die de vier verschillende opera's omvat,
onder een hoofdleiding. Elk der vier zou zich zooveel mogelijk tot haar eigen
repertoire bepalen, en de jongste, de Nationale, zou zich althans in de eerste jaren
niet kunnen redden zonder in ruime mate van hare zusteren te borgen. Daar onze
landgenooten in het algemeen vlug vreemde talen leeren zou het misschien mogelijk
zijn ook aan de drie vreemde Opera's grootendeels zangers en zangeressen van eigen
bodem te verbinden en datzelfde geldt van de koren. Zoo zouden een groot aantal
landgenooten bij de Internationale Opera een bestaan vinden, terwijl men de
verschillende werken voor het meerendeel in hun eigen idioom zou kunnen hooren.
En door de vier Opera's voor gemeenschappelijke rekening te drijven zou er, zonder
dat een heilzame naijver werd verstikt, een einde komen aan een onverkwikkelijke
concurrentie.
Een plan zooals hier in groote lijnen werd aangegeven is niet in een vloek en een
zucht te verwezenlijken. Er is zooveel aan vast, er zouden zooveel bezwaren en
bedenkingen te overwinnen zijn, zooveel vooroordeelen op te ruimen en
gevoeligheidjes te ontzien! Ook zou het lang niet gemakkelijk zijn de geschikte
leiders te vinden, den arbeid zoo vruchtdragend mogelijk voor de kunst en tevens
zoo voordeelig mogelijk voor de kas te verdeelen. Maar uitvoerbaar is het plan stellig
en kwam het tot stand, dan zou men Oskar Bie gelijk geven. ‘Der ideale Zustand
wäre es.’
P.S. Sedert dit werd gedrukt, is de ‘Nationale of Vaderlandsche Opera’ nog niet
officiëel geconstitueerd; maar inmiddels is er reeds een nieuw ‘Nederlandsche Opera’
aangekondigd, waaraan o.a. de heer Engelen is verbonden.
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Verzen
Door Ellen.
Fata morgana
De uren vallen neer en ik besef het niet.
Gedoken in gepeins weet ik van tijd noch dingen
Diè òm mij zijn, maar staar naar 't wonderbaar verdriet,
Dat toch vol vreugde staat die brengt mijn ziel aan 't zingen
En doet mijn wank'le stem dan breken in geween.
Een ebbe en vloed van smart, waarbij m'n mond nog prevelt
Tot wijkend sprookjesschoon dat kwam en weer verdween:
Geluk van éénen dag dat tot een schim vernevelt.
Ik strek de armen uit... Het is gegaan... Voorbij...
En nimmer zal ik meer van deze weelde weten.
Maar of 't mij al ontwijke en vluchte ver van mij,
Niets rooft mijn hart het heil dat eenmaal 't heeft bezeten!
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Het huis.
't Is een gedicht in steen: het huis in koestering
Van 't diepe rieten dak waarin 't staat weggedoken:
Het riet... waardoor de vaart der wilde winden ging
Wanneer 't de halmen boog maar niet is afgebroken;
Dat stormen heeft doorstaan, dat tartte fellen brand
Van laaiend zonnevuur, dat beet en tintelingen
Van wintervorst verdroeg, wen, over 't doode land,
Het door zijn pijpen zong van blonde, blijë dingen.
Nu koestert het een dak, dat als een vogel wijd
De wieken openspant om zich te vleugel-vouwen
Om 't huis: een schoone droom die werd tot werk'lijkheid
Door hem die een gedicht in steen heeft uitgehouwen.
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Aanbidding.
Mijn droeve hart, breekt gij nu uit in klagen
Om 't korte heil dat als een droom vergaat?
Kunt gij niet langer 't juk der weelde dragen,..
Van weelde die vol weelde-weedom staat?
En komt geen lied je wilde weeën schragen
En niet de beelt'nis van geliefd gelaat?
En kunt gij de gedachte niet verdragen
Dat als een sprookje uw liefde òndergaat?
O, draag waar zulk een vreugd gij mocht verwerven
Heldhaftig 't niet te weren weelde-leed;
Wat ge eens bezeten, leer het weer te derven
En wees nog zalig in uw smart, want weet:
't Is koninklijk den liefde-dood te sterven
En nòg te aanbidden wat ons breken deed.
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Wierook.
Zooals een kluizenaar in vrome aandachtsoef'ning
Van zijn rosarium de kralen preev'lend leest,
En de koralen spelt in eerbiedvolle fluist'ring
Van wat een heerlijk, hemelsch lijden is geweest...
- Gebogen in gebed, doorvaart een heil'ge huiv'ring
Zijn hart, en wáár hij ook zijn rozenkrans afleest,
Is 't hem of wierookgeur een zalige bedwelming
Doet wâren over zijn als opgeheven geest... Zóó klem ik in mijn hand een keten van koralen
En prevel 't passiespel als in gebed daarbij,
En streel mijn kostbaar snoer aanéén-geregen kralen,
Die van de vreugd, de pijn, de glorieën verhalen
Van een verleên... waaruit een wierook waait die mij
Verbijsterd staam'len doet een liefde-litaney...
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Binnenlandsch overzicht.
Buiten en binnen.
‘Es steht ja irgendwo geschrieben Vielleicht ist's auch nur wo gesagt:
Wenn dir die ganze Welt geblieben,
Doch du nicht achtetest was edel,
Dich selbst verlör'st, mutlos, verzagt,
Wär alles doch, was zu dir fiel,
Ein Kranz nur um'nen Totenschädel’.

... Zoo redeneert Peer Gynt (in de Duitsche vertaling die ik citeer; ik ben geen lid
van de Vaderlandsche Club) op de Westkust van Marokko tot zijn vier
avonturiers-kornuiten.
Maar hoe moeilijk is het niet voor een mensch, altijd zichzelf te blijven, niet onder
den drang van andere sterke willen zich te laten verleiden tot een handeling die men
zelf niet wil. En hoe moeilijk is het voor een land.
Zichzelf te blijven, zichzelf niet te verliezen, niet ‘moedeloos en versaagd’ te raken
terwijl men toch zoo weinig doen kan - is dat niet de eenige taak van Nederland in
den Europeeschen oorlog, een taak die de Regeering nu reeds bijna twee jaren heeft
vervuld?
Zal het ons land tot het eind toe gelukken, zichzelf te blijven en zich eervol buiten
den oorlog te houden?
Terwijl er, in de jongste rede van den Rijkskanselier maar ook in de ten antwoord
daarop geuite rede van Asquith, iets was te hooren dat klonk als bedaring van het
aanvankelijk krijgsgeluid, is, ter zelfder tijd, voor Nederland de toestand juist
dreigender geworden.
Wat is er gebeurd dat tot de bekende plotselinge militaire maatregelen en tot het
Comité-Generaal heeft geleid? Niemand weet het. Ook niet, naar 't schijnt, eenig
Kamerlid. De omstandigheid dat in het eerste, het alarmeerende, bericht werd gewaagd
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van een conferentie van Ministers met den Directeur van het Kabinet der Koningin,
met wien de Ministers in Regeeringszaken niets hebben te maken, rechtigt tot het
vermoeden dat de bron van het alarm een particulier bericht is geweest dat de
Koningin heeft ontvangen. Dat zou dan ook, in verband met de buitengewone
omzichtigheid die in ons land ten aanzien van particuliere daden van den Vorst wordt
betracht, de overgroote geheimzinnigheid verklaren waarmee de Regeering, naar
verluidt óók in de Comité's-Generaal, de zaak heeft behandeld. Intusschen kan men
dan altijd nog slechts gissen naar den inhoud van het alarm. Heeft men in hooge
Duitsche Regeeringskringen, te recht of ten onrechte, zich zenuwachtig gemaakt
naar aanleiding van Engelsche vlootbewegingen die konden duiden op plannen van
een landing in den rug van het Duitsche leger? Wilde men daarginds, om niet toch
nog de ons plechtig verzekerde eerbiediging van onze neutraliteit met een ijlings
zich naar de kust doorslaand leger te moeten schenden, volkomen zeker ervan zijn
dat wij op onze hoede waren en het afslaan van een landing zelven wel aan konden?
In de kringen van onze Regeering scheen men, gelijk mij is gebleken, aan de acute
dreiging van een Engelsch plan niet te gelooven - wat natuurlijk niets heeft te maken
met het feit dat wij ons al lang op zulk een mogelijkheid, evenals op andere
oorlogsmogelijkheden, hebben voorbereld en daartegen dan ook uitgebreide
voorzorgsmaatregelen hebben genomen. Ik kan mij echter zeer wel voorstellen dat
onze Regeering en dat de Opperbevelhebber, indien er werkelijk eenig dergelijk
alarm van Duitschland uit is geslagen, het zekere voor het onzekere hebben willen
nemen en in elk geval met de Duitsche stemming in dubbel opzicht hebben willen
rekenen, n.l. door verscherpte waakzaamheid niet alleen aan het Westmaar óók aan
het Oostfront.
Uit eenige bijzondere rechtstreeksche spanning tusschen ons land en een der
oorlogvoerenden zijn de buitengewone maatregelen - dat is wel vast komen te staan
- niet voortgevloeid. In dat opzicht echter, dus wat onze rechtstreeksche verhouding
tot de oorlogvoerenden betreft, ondervinden wij in den laatsten tijd reeds genoeg dat
minstens even erg schijnt als de mogelijkheid van indirecte dreiging. Onze
rechtstreeksche verhouding tot de twee ons 't naast liggende oorlogvoerenden,
Duitschland en Engeland, is bedreigd niet door mogelijkheden maar door
werkelijkheden: het torpedeeren van Tubantia en Palembang en de cynische
scheepvaartregelen die Engeland stelt. Ten aanzien van de beide torpe-
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deeringen heeft de behandeling voor den Raad van Scheepvaart getoond - hoeveel
sneller gaat het daar toch dan in onze gewone rechtspraak - dat althans in het eerste
geval aan den aard van de torpedo niet was te twijfelen, hetgeen een zeer ernstig
vermoeden wettigt ten aanzien van zijn nationaliteit. De vox populi wees trouwens
reeds onmiddellijk vonnis over die quaestie en liet zich daarvan ook door de,
misschien wat overhaaste, tegenspraak van de Duitsche Regeering niet afbrengen.
Ook indien mocht blijken dat, ondanks alles, de torpedo geen Duitsche kan geweest
zijn, dan nog heeft men in Duitschland geen recht van beklag over het, dan natuurlijk
onjuiste, oordeel van de vox populi ten onzent. Want het zijn de zee-oorlogspraktijken
van Duitschland zelf, die het volkomen redelijk maken dat men, terstond na de beide
ongelukken, uitriep: Zoo iets kan alleen een Duitscher hebben gedaan!
Ernstiger misschien nog dan wat onze scheepvaart ondervindt van, waarschijnlijk
Duitsche zijde, is de bejegening die Engeland in dat opzicht ons aandoet. Ernstiger
misschien, omdat de gevolgen van Duitsche torpedeeringen ten eerste natuurlijk
slechts bepaalde schepen betreffen èn, ten tweede, omdat ze in hun algemeen effect
op ons volksleven afhankelijk zijn van onze eigen beslissing. De beslissing namelijk
over de vraag, hoeveel wij ons kunnen laten aanleunen zonder onszelf te verliezen.
Tot voor korten tijd stelden ook de handelingen van Engeland, het opbrengen van
onze schepen en het schandelijke openen van onze eigen Indische mails incluis, ons
voor geen ander dilemma. Doch de jongste, verregaande eisch betreffende het afstaan
van 30% der laadruimte op straffe van onthouding van bunkerkolen kan, in verband
met het listiglijk tevens tot contrabande stempelen van Duitsche kolen, op ons
materieele leven een zoo sterken rechtstreekschen invloed oefenen dat wij niet meer
worden geplaatst voor een quaestie van eer, maar voor eene van leven. Engeland
springt, te onzen aanzien, met het recht van kleine staten principieel precies eender
om als Duitschland het gedaan heeft ten aanzien van België. Ook Engeland immers
blijkt, precies als Duitschland, het beginsel van de ‘oorlogsnoodzaak’ te huldigen.
Practisch is het verschil tweeërlei. Ten eerste in den modus die bij Duitschland uit
den aard der zaak - omdat men tevens over een landgrens stapte toen men heenstapte
over de grens van het Recht - een bloedige was, terwijl Engeland het te onzen aanzien
op andere wijze af kan. En ten tweede in de mate van oprechtheid. Wat dat belangt
wint Duitschland
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het, dat ten minste niet onder het parool van ‘het recht der kleine naties’ ten oorlog
is getrokken. Engeland echter schijnt, onder dat fraaie parool, ons te willen toonen
dat massregeln een woord is waarvan men de praktijk lang niet alleen in Duitschland
kent. Trouwens... dat heeft Cromwell ons reeds geleerd.
Een ellendige bijkomstigheid van dit alles is - ons isolement. Men weet niet, of
de Regeering pogingen heeft gedaan, en, zoo ja, waarop ze dan schijnen te zijn
afgestuit, om onze belangen als neutrale mogendheid in verband te brengen met die
van de Skandinavische landen en met die van den machtigsten neutraal: de Vereenigde
Staten.
De houding van Amerika is overigens in dit opzicht voor ons weinig bemoedigend.
Aarzelt de ‘Groote’ Republiek reeds uitermate tegenover Duitschland, haar gedraging
tegenover het zee-onrecht van Engeland is nog heel wat makker. Toch is dit laatste,
omdat het een generaal karakter draagt tegenover het speciale van Duitschlands
Rücksichtslosigkeit, voor ons en voor alle neutralen eigenlijk in dat opzicht nog wel
zoo ernstig als het Duitsche. Het valt echter nauwelijks te betwijfelen dat de kolossale
sommen die men in de Vereenigde Staten verdient door allerlei leveranties aan de
Ententemogendheden, invloed hebben op die makke houding. En weer komen mij
woorden uit Peer Gynt voor den geest:
‘Ich geb dazu euch Waffen gratis.
Je mehr ihr schürt den wilden Brand,
Um desto besser; niemals satis!
Schlagt euch für Freiheit gegenseitig
Tot; macht euch jeden Fussbreit streitig;
Man trägt wohl schliesslich euren Kopf
Auf einer Lanzenspitz' als Knopf. Doch mich entschuldigt; mir ist 's gleich,
Was von mir Peter oder Paul hält:
Ich habe Geld und bin kein Maulheld’.

..... Welke laatste drie woorden men zelfs ook nog slechts meesmuilend kan toepassen.
Vooral sedert President Wilson beweert, op te treden (tegen Duitschland alléén)
voor de rechten ‘van alle neutralen’.
Als dat maar niet in Engelschen geest is op te vatten!
***
De aanleiding tot Boccacio's Decamerone wordt, zooals men weet, door den
schrijver aangewezen in een vreeselijke pest-epidemie die te Florence woedde en
die een tiental dames en heeren uit de stad
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dreef in isolement op het land waar zij elkander onderhielden met vertellingen (en
welke!) totdat de pest wat uit Florence was geweken.
Zoo zitten wij nu, terwijl rondom ons de oorlog woedt, in ons benard isolement
en zetten, tot tijdverdrijf, een Decamerone op van - parlementaire speeches.
Wat zal men anders doen om de muizenissen te verdrijven? Men kan toch niet
altijd blijven tinnengieten over de oorlogskansen.
Dus zijn wij ter geestelijke afleiding maar weer aan 't wetten maken getogen of
althans aan 't praten over wetten. 't Is een onschuldig tijdverdrijf en, al zijn de speeches
van onze Duymaers en Duys'en niet zoo ouderhoudend als de verhalen die Boccacio's
Florentijnen elkander vertelden, daar staat weer tegenover dat ze te verkiezen zijn
uit een oogpunt van eerbaarheid. Dus - doen we vier dagen 's weeks maar weer alsof
er geen oorlog is en alsof van de beantwoording der vraag, of men een oud man
kosteloos f2.- in de week zal geven dan wel tegen premiebetaling, het wel en wee
van Nederland afhangt. Het zij als tijdpasseering aanvaard schoon het mij als
zoodanig, ter bijwoning, wel eens wat machtig wordt.
Wij zijn dan nu weer geboeid door de actueele bekoringen van de Ouderdomswet
en door de potentieele, nog ietwat in 't speculatieve verborgene, verleidelijkheden
van de Grondwetsherziening.
De behandeling van de Ouderdomswet verdient eenige aandacht (zelfs in dezen
tijd) niet om haarzelve maar om wat er mee samenhangt. Op zichzelf is de behandeling
van dat wetsvoorstel in mijn oog waarlijk niet meer dan een tijdpasseering, wegens
de uiterst geringe kans dat ze in 't Staatsblad komt. Daarop heb ik een vorig maal
reeds gewezen en ik kan er nu slechts aan toevoegen dat de openbare behandeling
in de Tweede Kamer allerminst reden geeft tot meer optimisme. Zelfs het door
minister Cort van der Linden in de Eerste Kamer in uitzicht gestelde en door zijn
ambtgenoot van Waterstaat wat nader aangeduide behoud van de Talma-wetten heeft
op de rechterzijde niet den minsten indruk ten gunste van den Ouderdomswet gemaakt.
Zij is zich, ook bij de replieken van het algemeen debat, eenstemmig en stellig tegen
het ontwerp blijven verklaren en heeft de ministerieele voorspiegelingen betreffende
de voorbereiding van de invoering der Talma-wetten ijzig koel ontvangen. Misschien
omdat ze van den heer Lely niet verwacht dat hij met die voorbereiding veel haast
zal maken.
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Nu, wat dat betreft, kan ik haar geen ongelijk geven. Als men bedenkt dat de Radenwet
de grondslag is van het heele Talma-apparaat en dat de heer Lely zelfs het invoeren
van die wet slechts wil voorbereiden doch haar overigens aan zijn opvolger van de
verkiezingen in 1917 wil overlaten, dan kan men geen anderen indruk krijgen dan
dat de heer Lely, met de voorbereiding van de Talma-wetten, zooveel mogelijk ‘aan
de lijn’ wil trekken. Het zal mij en menigeen die geen bewonderaar van die wetten
is, zeker geen leed doen maar er komt iets anders bij waarin men minder makkelijk
kan berusten. De politiek van den heer Lely teekent zich af in dezen geest: ernst
maken uitsluitend met de Ouderdomswet (waarmee echter de politieke constellatie
weer geen ernst maakt) en temporiseeren met heel de rest van de sociale wetgeving,
doch in de richting-Talma. Dit laatste is het bedenkelijke. De wijzigingswetten van
den heer Treub worden - dit is wel heel duidelijk gebleken uit de mededeelingen van
den heer Lely - op dood spoor gezet en men gaat, zij het ook met een gangetje minder
dan dat van een Duitsche Sekundärbahn, voortsukkelen op het Talma-spoor.
En dat terwijl haast iedereen het er over eens is en zelfs ook wel van rechts is
gezegd - ook nu weer, door den heer Snoeck Henkemans - dat vereenvoudiging van
de Talma-wetten toch wel wenschelijk ware vóór men ze gaat invoeren... en dus ook
vóór men aan die invoering voorbereidenden arbeid besteedt, niet waar?
Bijzonder bedenkelijk is het daarbij, uit liberaal oogpunt beschouwd, dat, met de
ontwerpen-Treub, nu ook de regeling van de vrijwillige verzekering die daarin was
opgenomen (zij het dan ook slechts terloops) op het doode spoor is gezet. Daarvan
komt dus voorloopig niets.
Men denke zich eens even terug tot de eerste helft van het jaar 1913. Men herleze
de twee sociale zinsneden uit het concentratie-manifest van die dagen:
gratis-uitkeering aan oude behoeftigen benevens staatssteun van eigen verzekering.
En ‘een algemeene voorziening in zake ziekte en invaliditeit van on- en
minvermogenden’ met de ziekenfondsen tot uitgangspunt. Men neme daarna de
Troonrede van dat jaar ter hand waarin de Ouderdomswet (met ook toen reeds, de
uitsluiting der bedeelden!) werd aangekondigd, benevens ‘wetsontwerpen tot
vereenvoudiging van de Invaliditeitswet en de Radenwet, alsmede tot het toekennen
van een recht ook op geneeskundige hulp aan de verzekerden krachtens de Ziektewet’.
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En dan vergelijke men, met de toen geopende uitzichten, dat wat er nu van is
geworden.
De Ouderdomswet - in hopelooze behandeling.
De vereenvoudiging der Talma-wetten, hoewel ontwerpen daarvoor gereed liggen
en hoewel nu zoowel van rechts als van links stemmen zijn gehoord die op
behandeling ervan aandringen, in den doofpot gestopt.
Het sein weer veilig gezet voor het ongewijzigde Talmaapparaat.
En de vrijwillige verzekering - losgelaten.
Welk een mistroostige toestand.
Had men den heer Treub niet laten heengaan, de Ouderdomswet zou zeker ook
dan zijn verworpen door de Eerste Kamer (gelijk ze het nu zal worden).
Maar men zou ten aanzien van de sociale wetgeving in de richting-Treub en niet
in de richting-Talma zijn gegaan.
Dat wil zeggen in die van vereenvoudiging èn vrijwillige verzekering.
In plaats van in die van bureaucratie en dwang.
Waarlijk, het eenige lichtpunt is nog... het tempo-Lely.
Want als we nu eenmaal den verkeerden kant uitrijden, dan liefst zoo traag
mogelijk.
Opdat we bij de stembus van 1917 nog een kans hebben tot keeren.
***
Het perspectief voor de Grondwetsherziening is thans, naar 't mij voorkomt, vrij
rozig. Nu het ‘in dubbelen getale’ vergaderde ‘Seniorenkonvent’ van de Tweede
Kamer - merk op dat men formeel steeds doet alsof zoo'n college niet bestaat terwijl
het nu juist voor de oplossing der allerneteligste quaestie heeft moeten dienen! - tot
accoord is gekomen ten aanzien van Art. 192 en de Regeering er als de kippen bij is
geweest om dit accoord alsnog in een wetsvoorstel te belichamen, lijken mij ook
voor Art. 80 de kansen goed. Er zal nog wel veel zeemanschap noodig zijn om dat
artikel (met wat er mee samenhangt) zonder al te veel averij door de TweedeKamer-klippen te boegseeren (hier en daar zal er wel een stag of steng bij inschieten)
maar dat is een zoo bijzonder bekwaam schipper als den heer Cort van der Linden
wel toebetrouwd. In 't algemeen zal dat wel gaan.
Of men intusschen het resultaat der ‘Bevredigingscommissie’, op zichzelve
beschouwd en dus afgescheiden van den vermoede-
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lijk gunstigen invloed op het lot van Art. 80, op liberaal standpunt met volle gerustheid
kan aanvaarden, betwijfel ik. Voor den arbeid van die Commissie moet, dunkt mij,
iedereen die geen vreemdeling is in onze politiek, oprechte bewondering gevoelen.
Ik ga verder: het resultaat van dien arbeid, vooral dat hetwelk is neergelegd in de
wijziging der L.O. wet, meen ik gerustelijk te mogen qualificeeren als een politiek
en legislatief kunstwerk. Er zijn prachtige vondsten in.
Maar men mag zich door zijne, laat mij zeggen: artistieklegislatieve bewondering
niet laten meeslepen tot miskenning van de realiteit.
En die is, gezwegen nog van de bedenkingen die men tegen de wijzigingen der
L.O. wet hebben kan, vooral deze: dat dit deel van den arbeid der Commissie
voorshands nog slechts bestaat uit - vogels in de lucht. Onmiddellijk te grijpen is
nog slechts - de voorgestelde wijziging van Art. 192. Deze nu, met haar loslaten van
de alomtegenwoordigheid der openbare school en haar financieele gelijkstelling van
openbaar en bijzonder onderwijs zonder gelijkstelling van verplichtingen, beteekent
m.i. het doodvonnis van eerstgenoemde school. Al zal dit misschien eerst op den
langen duur voltrokken worden.
Voor ieder die in de openbare school de best mogelijke voor gansch ons volk zag,
moet dit vooruitzicht niet bemoedigend zijn. Te minder wanneer men de klachten
over ‘onrecht’ en ‘achterafstelling’ van rechts schromelijk overdreven acht.
In de plaats van het tegenwoordige, dat goed, schoon voor verbetering vatbaar
was, zal men nu, krachtens het Grondwetsartikel, niet principieel maar wel feitelijk,
de bijzondere school als regel en de openbare als aanvulling krijgen. Zoodat over
korteren of langeren tijd geen onbevredigheid zal heerschen over wat kinderen van
christelijke ouders op neutrale scholen niet leeren maar over wat andere kinderen,
genoodzaakt als ze zullen worden om op de christelijke scholen te gaan, wel zullen
leeren.
Positieve in plaats van negatieve aanstoot. De eerste is de ergste van de twee.
Terwijl bovendien de geest die in bijzonder-onderwijskringen heerscht, niet neigt
tot het spoedig aanvaarden van hervormingen in modernen geest (ik denk aan de
vervanging van het handwerkonderwijs voor meisjes door huishoud- en
hygiëne-onderwijs voor meisjes èn jongens zooals door den Ned.-Vrouwenraad juist
is verlangd).

Onze Eeuw. Jaargang 16

306
Mocht men nu een volkomen faire concurrentie tusschen bijzonder en openbaar
onderwijs verwachten, dan zou men nog gemakkelijker in den komenden toestand
kunnen berusten. Maar wat dat betreft heeft het bijzonder onderwijs zich een leelijken
naam verworven. Pastoor en dominee zullen er wel voor blijven zorgen dat de
kinderen, met bovenaardsche en aardsche hulpmiddelen (wat dit laatste belangt: de
kerkelijke armenzorg) overgeheveld worden van de openbare naar de bijzondere
school. En dat zal dan nu gebeuren met de volle 100% aan Staatssteun.
Bevrediging?
Zij zal dan nu misschien komen in politieken zin.... schoon zoowel de ervaring
met vroegere ‘pacificaties’ als de stemmen die thans reeds uit de rechtsche pers
opgaan, moeten doen twijfelen aan haar duurzaamheid.
Maar in educatieven zin? Ik geloof het niet.
En dat lijkt mij zeker: Wanneer dit Art. 192 wordt aangenomen, zullen wij de
openbare school, die tientallen jaren lang de nationale school is geweest en aan wie
Nederland zeer veel heeft te danken, hebben - weggepacificeerd.
Om dan weer een nieuwen politieken strijd te beginnen.
Want vrede is er nu eenmaal nooit in de politiek.
En in zooverre is elke poging tot bevrediging niets dan het afslaan - van één kop!
21 April 1916.
C.K. ELOUT.
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Buitenland.
Op den laatsten dag van Maart hebben wij weder, als eind Juli 1914, een oogenblik
van groote onrust beleefd. De wildste geruchten deden de ronde. De
Entente-mogendheden zouden een ultimatum naar Den Haag hebben gezonden,
waarbij van Nederland zou geëischt zijn hare troepen toe te laten in
Zeeuwsch-Vlaanderen of wel hare vloot toe te staan over de Schelde Antwerpen aan
te tasten, of wel een Engelsche landingsvloot zou in Friesland of Groningen een leger
ontschepen om Duitschland op die wijze in zijn kwetsbaarste plaats in den rug te
vallen. Reeds heette de Engelsche vloot voor onze kust te liggen. Dat de Ministerraad
plotseling was bijeengekomen, stond vast; eveneens, dat de militaire verloven waren
ingetrokken, en de hoogste militaire autoriteiten overlegden met de Regeering en dat
de Tweede Kamer (waarom niet de Eerste?) tegen een paar dagen(!) later was
bijeengeroepen om in comité-generaal aan te hooren, wat er gebeurd was of stond
te gebeuren.
Wat was er werkelijk gebeurd? Dat blijft voorshands het geheim der Regeering
en der Tweede Kamer, thans ook der ten slotte op haar verzoek eveneens ingelichte
Eerste. Maar zeker is wel, dat de Regeering gewaarschuwd was geworden, dat er
iets gaande was. De naar men meent, in den regel goed ingelichte Haagsche
correspondent der Arnhemsche Courant sprak eenige dagen later van een keizerlijke
waarschuwing aan de Koningin. Van een ultimatum was natuurlijk geen sprake: wie
zoo iets als het bovenvermelde in het schild voert, waarschuwt met den slag zelf,
want hij kan weten, dat onze zeegaten op het eerste gerucht gemakkelijk kunnen
worden versperd, met name de Schelde. Maar, in aanmerking genomen de houding
van Engeland tegenover onzen handel en onze brievenmalen in de laatste weken was
er gereede aanleiding om zoo iets van die zijde, ondanks alle vroegere betuigingen,
niet onmogelijk te achten, terwijl van de gezindheid van Frankrijk tegenover ons,
die in onze ‘misdadige’ onzijdigheid tegen-
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over Duitschland maar altijd blijven volharden, reeds lang niet veel goeds scheen te
verwachten. De enkelen, die gevaar van Duitsche zijde duchtten, bleven zoo goed
als alleen staan, uitgenomen eenige verwoede Germanophoben, die nooit een anderen
kant uitzien dan oostwaarts, als er van oorlogsgevaar gesproken wordt.
Maar op den eersten schrik volgden spoedig kalmeerende woorden. De Regeering
verklaarde uitdrukkelijk geen oogenblikkelijk gevaar te hebben gevreesd maar alleen
voorzorgsmaatregelen te hebben bedoeld en de paniekwekkende berichten niet aan
de pers te hebben gemeld. Als om strijd verklaarden Engeland en Frankrijk
verontwaardigd, dat op de conferentie te Parijs aan zoo iets in de verste verte niet
gedacht was, veel minder ervan gesproken; Duitschland betuigde eveneens volkomen
onschuld aan eenig boos opzet om onze onzijdigheid te schenden. De Germanophoben
waren dadelijk klaar: het was een listig uitdenksel van Duitsche zijde om hier
stemming te maken tegen de Entente. Met een zucht van verlichting ging ieder weder
aan zijn plotseling gestoorden arbeid, behalve de opgeroepen verlofgangers, die nog
steeds ter beschikking moeten blijven.
Zonderling deed het evenwel aan, dat eenige dagen later Engeland plotseling zijn
economische maatregelen verscherpte en ten slotte zelfs overging tot een maatregel,
die onze gansche scheepvaart dreigt te verlammen: den eisch, dat in Engeland om
kolen aanleggende vaartuigen die niet zouden kunnen krijgen dan tegen afstand van
30% der laadruimte ten behoeve van Engelsche lading. Zoo zouden de onzijdige
landen - want de maatregel bleef niet tot ons beperkt - Engeland, dat ‘rules the waves’
en daar dus kan doen wat het wil, hebben te helpen aan de door den verscherpten
duikbootenoorlog van Duitsche zijde en door de eischen van troepentransport en
beveiliging der Engelsche zeewegen aanzienlijk verminderde laadruimte, die
Engeland's eigen toevoer merkbaar begon te belemmeren. Men vroeg zich ten onzent
af, of dàt niet juist de inhoud der besprekingen ter Parijsche conferentie geweest zou
kunnen zijn, waarvoor de Regeering, zij het dan van Duitsche zijde, was
gewaarschuwd. Men las de Engelsche en Fransche protesten en betuigingen
nauwlettend over, denkend aan de bekende oprechtheid van diplomatieke
bewoordingen. En inderdaad, daarin stond alleen van politieke of militaire maatregelen
iets te lezen en niet van economische! Zou daarin ten slotte de oplossing der
geheimzinnige gebeurtenis te zoeken zijn? En zou men van de zijde der Entente ons
zoo meenen te straffen voor
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onze onzijdigheid of onze beweerde Duitschgezindheid, ja ons misschien willen
dwingen tot aansluiting aan de een of andere partij?
In ieder geval, de onrust werd volstrekt niet geheel weggenomen, de beginnende
paniek ging wel weder liggen maar de scheepvaart, overtuigd, dat een dergelijke
maatregel van Engelsche zijde onze onzijdigheid ernstig zou aantasten en Duitschland
gereede aanleiding zou kunnen geven om onze schepen, op grond van diensten aan
Engeland, zonder eenig onderscheid te torpedeeren, begon zich terug te trekken. De
duikbooten-oorlog op zichzelf bedreigde haar reeds zoo ernstig, dat de groote
maatschappijen hare grootste en beste schepen besloten op te leggen om ze te
vrijwaren voor het droevig lot der Tubantia, wier ondergang nog steeds het voorwerp
van ernstig onderzoek is, en van zooveel andere schepen. Ons verkeer met Indië leed
er reeds dadelijk duchtig onder, al worden maatregelen overwogen om door de vaart
om Schotland heen - in dit jaargetijde reeds minder bezwaarlijk - en door het varen
in gemeenschappelijk convooi door de Noordzee, onder geleide van naar mijnen en
torpedo's uitziende sleepbooten, dat verkeer ten minste gedeeltelijk te herstellen.
Nog is dit overwegen niet geëindigd.
Een en ander toont duidelijk aan, dat de laatste weken ook voor ons het
oorlogsgevaar ernstiger maakten dan ooit. De aanvoer van tarwe, van soda, van
chilisalpeter voor bemesting, van tal van andere hoognoodige verbruiksartikelen
werd belemmerd en met bekommering vraagt men zich af, hoe het moet gaan, als
de oorlog nog een jaar zou worden gerekt. Wij zouden allengs en als van zelf tot
zelfverdediging in den oorlog worden getrokken door de mogendheden, die de eene
na de andere zoo luide hadden betuigd, dat zij ‘geen oogenblik’ dachten of gedacht
hadden of wilden denken aan schending onzer onzijdigheid, aan dwang om zich aan
de eene of aan de andere zijde te scharen. Zooveel is zeker, hoe langer de oorlog
duurt, hoe talrijker worden de kansen, dat ook wij nog zullen moeten mededoen aan
den onzinnigen moord op groote schaal van de volkeren, die de beschaving, het geluk
der wereld zeggen te willen bevorderen door wat zij thans doen, om niet te zeggen
misdoen.
En het einde van den oorlog is nog heel ver af. Het conflict tusschen Amerika en
Duitschland dreigt naar aanleiding van den niets en niemand ontzienden Duitschen
duikbooten-oorlog verscherpt te worden. De laatste nota van president Wilson,
plechtig aan het Congres medegedeeld, dreigt met afbreking der diplomatieke be-
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trekkingen, als daarin geen dadelijke verandering komt. Dit is, let wel, nog altijd
geen oorlog, zelfs geen dreigen met oorlogsverklaring; maar het is toch allesbehalve
geruststellend.
Wat zal Duitschland doen? Het papier is geduldig, evenzeer als het voor
Amerikaansche dan als het voor Duitsche verklaringen moet dienen. En er is blijkbaar
nog genoeg papier in de wereld om nog veel meer lange nota's te verzenden, al komen
die desnoods dan langs een diplomatieken omweg in de handen van hen, voor wie
ze bestemd zijn. Wij hebben, ondanks alle onrustbarende voorstellingen in de
Entente-pers, ondanks sommige militaire voorbereidingen der Vereenigde Staten,
echter vooreerst nog voor een nieuwen tegen de Centralen optredenden vijand niet
te vreezen. De Vereenigde Staten, met hunne talrijke Duitsche bevolking, kunnen
moeielijk een oorlog tegen de Centralen beginnen, want in Amerika weet men
evengoed als in Europa, dat de duikbooten-oorlog voor Duitschland een levenskwestie,
een vreeselijk maar onmisbaar wapen tegen Engeland's uithongeringsmethode is. De
Duitsch-Amerikanen mogen ontevreden zijn, dat ook Amerikanen, inwoners van de
trotsche Vereenigde Staten, in grooten getale behooren tot de slachtoffers van de
Sussex e.a., maar zij weten, dat Duitschland den duikbooten-oorlog niet kan opgeven,
omdat zijn kans tegenover Engeland samenhangt met een zoo erg mogelijke
verscherping van dien oorlog. Is het bovendien niet een bekende militaire grondregel,
dat geen middel in den oorlog ongeoorloofd is? En passen niet alle mogendheden
dien regel op hare beurt toe, als zij zich door den loop der dingen tot uiterste
maatregelen gedwongen zien? Oorlog is nu eenmaal de ontkenning van alle recht,
van alle moraal, ten slotte van alle menschelijkheid. En het is wel merkwaardig, dat
nooit de winnende maar altijd de in gevaar verkeerende of verliezende partij en de
onzijdigen, die buiten den oorlog staan en den tijd hebben voor moreele en
menschelijke overwegingen, daarvan in ruime mate gebruik maken.
Van den landoorlog valt weinig nieuws te zeggen dan dat hij doorgaat als voorheen.
Een positie-oorlog aan de Fransch-Duitsche, de Russisch-Duitsche, de Gallicische,
de Oostenrijksch-Italiaansche grens en bij Saloniki. Overal vandaag wat vooruit,
morgen wat achteruit, al is de Duitsche voortgang bij Verdun iets meer dan dat. De
verovering van Trebisonde door de Russen schijnt iets meer te beteekenen, ja een
zegepraal van eenige beteekenis, al brengt zij in de algemeene verhoudingen nog
weinig verandering. Ook in Mesopotamië blijft het bij het oude: generaal Townshend
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krijgt het in Koet-el-Amara steeds benauwder en de tot ontzet gezonden troepen
komen niet veel verder. Uit Egypte geen nieuws: ‘niets van belang’ zooals de
oorlogsberichten bijna overal luiden. Of zou de landing van Russische troepen te
Marseille een nieuw offensief der Entente aanduiden? Van waar komen die troepen?
Natuurlijk uit Siberië over den Atlantischen en den Indischen Oceaan door het
Suezkanaal. Talrijk zullen zij wel niet zijn of worden, want die weg is er niet naar.
En zoo gaan wij opnieuw de lente in te midden van groote onzekerheid en groote
gevaren aan alle kanten en voor allen. En de vrede schijnt verre, verre... Of zou er
hoop komen, als men mag afgaan op de redevoeringen van Bethmann-Hollweg,
Asquith en Sonnino? Daarin klinkt werkelijk een andere toon, al komen zij nog niet
tot de prachtige vredesvoorstellen van Ford's onzijdigencomité, dat zich onder leiding
van wereldhervormsters vermeidt in het opmaken van vredesvoorwaarden,
aannemelijk voor allen, die op hun studeerkamer de wereldkaart weer in elkaar zetten,
maar verder voor geen verstandig mensch, die rekening houdt met wat er werkelijk
te zien is. Utopia, of liever brooddronken malligheid van aan overmaat van naïeviteit
lijdende vredes-maniakken en ijdeltuiten, die met ‘idealen’ schermen - een
onschuldige liefhebberij, die ten minste dit voordeel heeft, dat zij sommige menschen
van erger dwaasheden afhoudt. In ieder geval vinden die personen zich buitengewoon
gewichtig, nu hunne vrienden en vriendinnen hunne namen met vette letters in de
krant gedrukt zien. IJdel gepraat!
B.
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Leestafel.
Dr. J. Clay. Schets eener kritische Geschiedenis van het Begrip Natuurwet
in de nieuwere Wijsbegeerte. Bekroond en uitgegeven door curatoren van
het Stolpiaansch Legaat aan de Universiteit te Leiden. Leiden. E.J. Brill,
1915.
Aan het beantwoorden van de prijsvraag, die de aanleiding is geweest van het ontstaan
van deze ‘Schets’ was een zekere moeilijkheid gelegen. Ik bedoel hiermee het enge
verband dat er bestaat tusschen de begrippen causaliteit en natuurwet.
Dr. Clay merkte hieromtrent op, op pag. 106 bij de bespreking van Locke: ‘Ik zal
in het verdere betoog nog meerdere malen op de verhouding van causaliteit en
natuurwet moeten terugkomen. Er bestaat tusschen deze twee begrippen een zeer
nauw verband, zoo nauw, dat tal van wijsgeeren en in het bijzonder de empiristen
deze eenvoudig hebben vereenzelvigd’.
Inderdaad is het verband zeer eng. Of men de begrippen vereenzelvigt of niet komt
mij voor meer een kwestie van nomenclatuur, dan van opvatting te zijn. Men kan
beide woorden in meer of in minder uitgebreiden zin gebruiken. Maar in ieder geval
is het minder moeilijk in te zien, dat er verband bestaat, dan wel dat er nog een
verschil tusschen beide begrippen kan aangenomen worden.
Tengevolge daarvan zou men zich licht laten verleiden, wanneer men over het
begrip ‘Natuurwet’ wilde schrijven, een geschiedenis van het causaliteitsbeginsel te
schrijven, waarbij dan eenige verwijzingen naar bijzondere uitspraken van de
verschillende schrijvers, die speciaal op natuurwetten betrekking hebben, konden
worden toegevoegd. Maar na de bekende prijsverhandeling van Heymans over de
geschiedenis van het causaliteitsbeginsel zou een dergelijke opvatting van de taak,
aan den schrijver over de geschiedenis van het begrip natuurwet gesteld, zeker niet
de gewenschte zijn.
Dr. Clay is niet op deze klip gestrand; en de wijze waarop hij aan deze moeilijkheid
ontkomen is, wordt misschien goed toegelicht door de boven aangehaalde passage.
En dat niet zoo zeer door het feit, dat die passage in de verhandeling voorkomt, dan
wel, doordat zij eerst op pag. 106 voorkomt. Dr. Clay heeft zoo weinig op dat verband
den nadruk gelegd, dat hij, als hij reeds
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een kwart van zijn schets heeft geschreven, het nog noodig vindt het bestaan van dit
verband te constateeren. Eerder was het niet ter sprake gekomen.
En dat is teekenend voor het geheele boek. Dr. Clay heeft zijn aandacht bijna
uitsluitend bepaald tot het begrip natuurwet zelf, en tot de meeningen der wijsgeeren
daarover. Andere vraagstukken, waarmede het begrip in verband staat, komen slecht
weinig ter sprake. Slechts bij het bespreken van Kant wordt meer uitvoerig gewezen
op den invloed, die de door Newton opgestelde natuurwetten op zijn geheele denken
hebben uitgeoefend.
Deze beperking heeft het voordeel, dat men de stelsels niet beschouwt van uit het
standpunt der meest bekende hoofdproblemen als substantie, causaliteit, enz. Hierdoor
krijgt de verhandeling, vooral in de eerste helft, een zekere frischheid. Het is alsof
wij een park in komen, niet door een van de meest betreden hoofdingangen, maar
door een zijpoortje, dat toegang geeft tot minder druk bezochte paden.
Maar daar staat toch ook een groot nadeel tegenover. Noode missen wij veel van
wat bij een minder beperkte opvatting der taak was ter sprake gekomen.
Voornamelijk missen wij een uiteenzetting van den overheerschenden invloed van
het begrip natuurwet op het denken in het algemeen (op de uitzondering hierop bij
de bespreking van Kant wees ik reeds), die vooral in het empirisme den 19e eeuw
zoo op den voorgrond treedt. Een meening als die van Lamprecht, dat de geheele
studie der geschiedenis zich moest oplossen in het opsporen van ‘historische wetten’,
d.w.z. van natuurwetten op het gebied der historie, komt niet ter sprake. Slechts
vinden wij enkele woorden aangaande een bestrijding van een dergelijke meening
door Windelband.
Uit den aard der zaak was de stof, die Dr. Clay te bewerken had, vrij beperkt. Wel
is het aantal schrijvers, wier meening hij uiteenzet, aanzienlijk en heeft hij blijkbaar
heel wat litteratuur doorgewerkt. Maar het aantal principieel verschillende
denkbeelden over het begrip ‘natuurwet’ is niet groot. Hetzelfde begrip met slechts
betrekkelijk kleine nuancen vinden wij telkens terug.
Daardoor maakt vooral de tweede helft der verhandeling een eenigszins sleependen
indruk. Er zit niet veel voortgang in. Zeer verdienstelijk is nu weer de wijze, waarop
Dr. Clay in zijn ‘Besluit’ den inhoud van het boek nog eens resumeert en aantoont,
dat toch wel in groote lijnen de ontwikkeling van het begrip natuurwet
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is aan te geven. Die groote lijnen zijn natuurlijk in het voorafgaande deel van het
boek ook wel vervat, en er wordt ook wel op gewezen. Maar toch verdwijnen zij
daarin min of meer onder de vele details. De wijze waarop Dr. Clay in dit besluit uit
het meer conscientieus beschrijvende deel die groote lijnen uit prepareert acht ik een
van de beste eigenschappen van het boek.
W.
L.C. Schuller tot Peursum. In de Zuiderkerk. Amsterdam. L.J. Veen, 1916.
In de Zuiderkerk te Amsterdam wordt sedert tal van jaren, onder den naam van beurt
voor jongelieden, een kerkdienst gehouden, bestemd voor ‘jongelieden’ van
uiteenloopenden leeftijd (van ongeveer 10 tot 20 jaar), en ook wel van verschillenden
stand en ontwikkeling. Op deze beurten heeft Ds. Schuller tot Peursum zich bijzonder
toegelegd en wist hij de aandacht van zijn jeugdig gehoor te boeien Nu hij zijn ambt
vaarwel zegt heeft hij in een bundel een aantal zijner toespraken bijeengebracht, als
herinnering aan uren die hem lief en zijn hoorders nuttig zijn geweest.
Mocht men twijfelen of het op den weg ligt van een letterkundig tijdschrift om
van dit werk gewag te maken, dan make men met dezen arbeid kennis. Men zal dan
zien met hoe zekeren tact en juisten smaak, in hoe gekuischte taal en aantrekkelijken
vorm de onderwerpen zijn gekozen en de stof behandeld. Het zijn preeken, waarin
geen wereldsche moraal maar het evangelie wordt gepredikt, en aan de jongelieden
iets op den levensweg medegegeven. De prediker houdt zijn gehoor vast door een
verrassende wending, een boeiend verhaal, werkt op hun gevoel en geeft ze wat hen
staande kan houden in den strijd des levens. Als hij naar aanleiding van Jeremia
17:5-8 Boom- en Heidestruik spreekt over ‘zegen en vloek’, ‘rijkdom en armoede’,
ziet hij in den boom het beeld van het leven waaraan het kwade geen kwaad doet, in
het arme, dorre heidestruikje, het beeld van het leven waaraan het goede geen goed
doet. Zoo doet hij telkens een gelukkigen greep; hoe praktisch weet hij den gast
‘zonder bruiloftskleed’ op omstandigheden in 't leven toe te passen. De kracht dezer
toespraken ligt daarin dat niet slechts tal van wetenswaardige trekjes of versregels
onder de aandacht of in herinnering worden gebracht, maar dat daardoor christelijke
gedachten en gevoelens midden in onze omstandigheden komen te staan en spreken
tot het hart. Waarom gelijkt veler prediking, ook voor volwassenen, op dat dorre
heidestruikje, en doet het goede dat er in mag zijn
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geen goed? Omdat zij buiten het leven blijft, en weinig gelijkt op de levende
getuigenis die deze scheidende leeraar aan de gemeente van Amsterdam als
afscheidsgroet nalaat.
l.S.
Miek Janssen. Jan Toorop. Amsterdam. L.J. Veen.
Het zeer eigenaardige dezer kunstbeschouwing is haar monumentaal-religieus, en
speciaal haar roomsch-katholiek karakter.
Deze dichteres, wier innig-roomsche bundel Aan den Einder in dit tijdschrift (Jan.
'16) zoo sympathiek werd besproken, leeft uit de overtuiging dat: ‘ènkel schoonheid
is de kern der dingen, dat schoonheid is Gòd’ (bl. 25). Daaruit volgt voor haar dat
de kunstenaar dan toch zijn kunst heeft gevonden, als hij zijn God gevonden heeft.
Dan eerst komt in zijn werk niet slechts de huivering van het alles-verstaan, maar
ook de juichkreet van het gevonden-hebben. Dit is nu voor haar buitengewoon
duidelijk in Jan Toorop. Van zijn impressionistische periode, toen hij in 1884 het
sappige Vlaamsche land met zijn krachtige boeren schilderde, tot het oogenblik dat
‘zijne vurig zoekende ziel eindelijk in 1905 de rust in het R.-Katholieke geloof’ vond
(bl. 17), ziet de schrijfster Toorop's kunst zich ontwikkelen tot de hoogte, die deze
thans heeft bereikt.
‘Zijn sterk en vast vertrouwen in God, en de gemoedsrust, die Jan Toorop in de
Katholieke kerk vond, hebben hem tot het scheppen van steeds monumentaler werken
gebracht, zooals zijne meer dan levensgroote Apostelteekeningen, in wier gelaten hij
'n vurigen geloofsijver en 'n geweldige kracht heeft gelegd. De innerlijke werkingen
van zijne Noorsche en Oostersche afkomst, 't mystiekvisionnaire van het Oosten,
vermengd met de oer-gezonde kracht en 't realisme van het Noorden, hebben uit hem
'n sterke, gezonde mystiek doen groeien’ (bl. 22).
Deze stelling geeft niet alleen aan deze beschouwing een stevige structuur, maar
verklaart ook Toorop's eigenaardige kunst tot op zekere hoogte. Want bij elke kunst
blijft de persoonlijkheid van den kunstenaar een niet verder te herleiden factor, en
vooral is dit het geval bij een symbolische, visionaire kunst als die van Toorop is.
Deze laatste blijft een kunst voor de ingewijden, vraagt een zusterziel die haar kan
begrijpen en verklaren. En deze zusterziel heeft Toorop's kunst gevonden in deze
dichteres.
Als dichteres weet zij in woorden weer te geven, wat de schilder in lijnen zeide.
Zoo dit van het pastel van Gen. J. Drabbe (1914). ‘Daar is 'n heel fijne. diepe kunst,
die teederheid en droom
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in zich bergt, en toch oneindige kracht van expressie vraagt... de kunst van 't stille
gebaar zou ik haar willen noemen. Het is weer te geven 't gelaat van hen, die hun
leven geleefd hebben, aan wie smart en lijden zijn voorbijgegaan, en die nu als 't
ware staren naar wat verder dan de zee, dan de hoogste bergen is; weer te geven 't
gelaat van hen “Who are going to death..”. 't Profiel te lijnen van den bejaarden
mensch, om wien de scheemring van 't voorbije als 'n zegening is...’ (bl. 11). En als
oprechtroomsche bewondert zij hoe Toorop in zijn portret van den Haarlemschen
bisschop Caillier: ‘'t scherp critische van den kerkvorst, 't ascetische van den priester,
en 't edel menschelijke tot 'n schoon geheel (wist) te doen samenvloeien, waardoor
de verschillende, als 't ware verstilde beroeringen der ziel, tot hun recht komen’ (bl.
13). Daarom kan zij ook uitnemend als gids dienen bij het verklaren dier visionaire
werken van roomsche symboliek - die zonder verklaring ons zoo vreemd blijven.
Want psychologisch geteekende portretten als de bovengenoemde en de
Apostelteekeningen zijn voor ieder verstaanbaar, symbolische kunst, en vooral die
van kerkelijke symboliek, blijft altijd eenigszins raadselachtig en willekeurig voor
hem die het exclusieve standpunt van den kunstenaar niet deelt.
En daaraan heeft de schrijfster, naar mij toeschijnt, te weinig gedacht. Zij beschrijft
die laatstgenoemde werken uitnemend van haar, d.i. van des kunstenaars standpunt;
zij geeft zich weinig moeite ons, buitenstaanders, over te brengen op dit standpunt.
Daarom geeft zij te veel en te weinig. Zij geeft prachtige stelligheid en veel blijde
overtuiging; zij geeft te weinig fundeering aan haar stellingen, denkt er niet aan dat
die fundeeringen eerst kunnen gelegd worden als veel vooroordeelen zijn opgeruimd.
Daarom ware het beter geweest, indien zij, in plaats van deze prachtig verluchte
kunstbeschouwing, ons een groot werk had gegeven over deze eigenaardige kunst.
Zij had het zeker gekund.
G.F.H.
Dr. Edward B. Koster. William Shakespeare. Gedenkboek 1616-1916. 's
Gravenhage. G.A. Kottmann, 1916.
‘Dit werk is bedoeld als een gedenkboek. Den 23sten April 1616 volgens de oude
tijdrekening - overeenkomend met den 3den Mei volgens de nieuwe - stierf Shakespeare
in zijn geboorteplaats Stratford-on-Avon’; zoo vangt de Inleiding van dit werk aan.
Voor het samenstellen van zulk een gedenkboek kwam deze schrijver alleszins in
aanmerking. Vooreerst toch gaf hij ons zijn Verhalen uit Shakespeare, zijn Uren met
Shakespeare en zijn Shakes-

Onze Eeuw. Jaargang 16

317
peare-vertalingen. En verder schaamt deze dichter zich zoo weinig zijn voorliefde
voor philologischen arbeid, dat hij hier den philoloog vooral het woord geeft. De vijf
hoofdstukken van zijn werk zijn: 1. Korte Levensschets; 2. Uitgaven en Vertalingen.
Shakespeare op het tooneel; 3. Het leven, het tooneel en het drama ten tijde van
Shakespeare; 4. De Gedichten en de Tooneelstukken; 5. De Bacon-Shakespeare
Beweging. Besluit.
De eerste helft teekent ons, vooral door citaten uit schrijvers dier periode, de
geweldige levensvreugd, het opbruisend levensgevoel der Renaissance, een leven
dat zich in Engeland vooral dramatisch uitte. De tweede helft speurt de bronnen na,
waaruit Shakespeare zijn thema's putte, vertelt den inhoud zijner stukken met een
korte beoordeeling, en geeselt de dwaasheid der Baconianen, die Bacon noemen den
maker der aan Shakespeare toegeschreven werken.
Hieruit blijkt dat dit Gedenkboek wel een heel ander werk is dan het mooie, nog
niet vergeten boekje Shakespeare door Arthur van Schendel - doch ook dat het er
zeer goed naast kan liggen. Want het geeft ons minder een psychologisch beeld van
den schrijver en van zijn werken, dan een uitvoerige en zeer gedocumenteerde
inleiding daarvoor. Waarvan ondergeteekende die nog oneindig minder dan de
schrijver ‘de prétentie heeft zich een Shakespeareoloog te noemen’ gelooft dat zij
uitnemend geslaagd is.
Alleen moet ik bezwaar maken tegen smakelooze woordspelingen als deze: ‘een
drukkerij waar allerlei halfwassen en nog minder gewassenen en gewasschenen
werden gebruikt; Parolles en parole: geheimschrift, cijfers en dergelijke
kannibalismen, ik bedoel kabbalismen’ (bl. 19, 142, 154). Zijn boek zou er bij winnen
als hij bij een tweeden druk dergelijke weeë flauwigheden wegliet, desnoods ook
wat philologische aanteekeningen van te specialen aard voor den general reader en
ons wat meer typeeringen van Shakespeare schonk, als die van bl. 11. Of als deze,
waarmede hij besluit: ‘Shakespeare figureert niet alleen, maar hij transfigureert ook.
Hij is de Rembrandt van het woord. Hij schept het kleurig en diepzinnig wisselspel
van komedie en tragedie: in zijn tragedies flitsen de weerlichten van humor en
komischen zin, in de blijspelen rolt nu en dan de donder van veheven ernst’.
G.F.H.
Brieven van Mr. A.C.W. Staring. Ingeleid en Toegelicht door Dr. G.E.
van Opstelten. Haarlem. H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1916.
Deze uitgave is een schoone hulde aan den pittigen, oor-
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spronkelijken dichter, dien we uit deze brieven leeren bewonderen als een pittig en
voortreffelijk mensch. Wat is hij bescheiden, deze ‘Huyghens van onzen tijd’, zooals
Potgieter hem noemde! Zoo bescheiden, dat niemand hem opmerkt en hij aan den
lijve de waarheid ervaart van het rijmpje:
Bescheidenheit ist eine Zier
Doch weiter kommt man ohne ihr.

Inderdaad te bescheiden. Zoo zendt hij bij den herdruk zijner gedichten in 1831 de
voorrede terug met dit briefje: ‘Het vermelden van mijn persoon op den Titel, of op
enige andere wijs dan door mijn naamteken, onder de korte Inleiding, moet
bepaaldelijk gèèn plaats hebben. Ik ken mijzelven te weinig invloed en gezag toe
om dus op een titel te willen pronken, en verkies in mijn ouden dag niet als een
blaaskaak voor het publiek op te treden’ (II bl. 222). Hij, de dichter der ‘karaktervolle
aanschouwelijkheid met het kleinst aantal middelen’ (van den Bosch) weet heel goed:
‘onze Landziekte is dat wij te veel verzen willen maken’ (II bl. 168). En wij erkennen
dat hij niets te veel zeide, als we hooren van het verschijnen van 114 bundels in één
jaar! Doch hij heeft aan zijn ergernis, behalve dan in een vaak niet begrepen puntdicht,
geen lucht gegeven en schrijft op zijn ouden dag: ‘de gloed van de ergernis wordt
een verterende vlam wanneer men dezelve schrijvend lucht geeft. Ik heb dit in der
tijd ondervonden, en zou mij dòòd geërgerd en geijverd hebben had ik mijzelven
niet aan een zwijgdiëet gebonden dat ik nu als probaat durf aanbevelen’ (II bl. 172).
Niet begrepen puntdicht, schreef ik; moet dit niet zijn: niet gelezen puntdicht?
Want terwijl die bundels van slappe, zoetvloeiende en braaf-sentimenteele verzen
gelezen werden, vertelt Kruseman van zijn werk: ‘deze bundels sluimerden sinds
jaren in het fonds van I.A. Nijhoff. Ik wenschte ze op te rakelen en kocht ze “op hoop
van zegen”. Dr. N. Beets zou den nieuwen druk inleiden en deed dit met warmte. De
uitslag was, dat ik van dezen uitmuntenden dichter 39 (zegge negen en dertig)
exemplaren bij inteekening verkocht. Eerst veel later, na den verkoop op mijn auctie
van 1867, is Staring... op zijn waarde geschat geworden’ (I bl. 9). Zeker dit is
veranderd. Potgieter, Busken Huet en Beets - bien étonnés de se trouver ensemble hebben Staring om het zeerst geprezen. Wie kent thans niet zijn Herdenking, Meizang,
Adeline Verbeid? Maar Staring is nog niet popu-
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lair. ‘Staring is niet de man voor vluchtige oppervlakkige lezers. Zijn verzen zijn
geen muziek om van het blad te spelen... over het geheel is hij meer geschikt, een
geoefenden smaak, dan een alledaagsch gevoel te streelen’ (Beets).
Zal zijnen brieven beter onthaal te beurt vallen? Wie den dichter bewondert, zal
ook uit deze brieven den mensch leeren beminnen. Wij zien hem hier opgaan in ‘een
Landbouwers- (niet enkel Landbewoners-) leven, en bij de vervulling der pligten
van een' Vader, die genoodzaakt is, een groot gedeelte van het onderwijs zijner
kinderen voor eigen rekening te nemen’ (II bl. 137). Doch tegelijk zien we hem
kennis maken met en op de hoogte blijven van binnen- en buitenlandsche literatuur.
We hooren dat hij wel Bilderdijk bewondert maar van diens gebulder en geprofeteer
niets moet hebben en Faust noemt ‘een razendmakend voortbrengsel’, doch
daarentegen zijn Horatius stuk las. Hoe vreemd voelt hij zich ook aan de literaire
clique! ‘Ik word hoe langer hoe huiveriger om daar mede (zijn poëzie) aan het licht
te treden uit hoofde dat mij onze critiek toeschijnt veelal door kuiperij en gunst te
worden gewijzigd, en ik de kunst van intrigeeren niet verstaande noch de wegen
kennende mij ligtelijk als een vreemde hond op straat aan het aanblaffen en bijten
van het gesloten gezelschap dat mij niet kent zoude blootgesteld zien. Ook wandelen
mijne rijmen zoo in hare eenvoudigheid voort dat zij te geweldig zouden afsteken
bij het gedonder, gestorm, gewoel en gejoel, gezuis en gedruisch en gebruisch enz.
van diegenen die mede vooraan staan tusschen die echte Phebuszonen, welke ik in
de Journalen lees dat onze Poëzie thans hoog genoeg hebben opgevoerd om dezelve
met die van ieder volk van het beschaafd Europa ten aller minsten te doen gelijk
staan’ (II bl. 152).
Voeg hierbij dat hij even wars is van alle politiek (II bl. 291) en we gevoelen hoe
eenzaam en hoe nobel deze prachtige Geldersman op den Wildenborch. zijn
Wildenborch heeft geleefd. Doch van dien Wildenborch hooren we m.i. te weinig
bij het vele, ons hier gegeven.
De heer Opstelten toch heeft een geweldig werk verricht deze brieven te lezen en
te rangschikken onder verschillende hoofden, als I Brieven aan Familie en Vrienden,
II Brieven over Letterkundige Onderwerpen enz. Verder heeft hij behalve deze
ongeveer drie honderd bladzijden Brieven, ons een goede honderd bladzijden Inleiding
gegeven, waarin hij ons, onder verwijzing naar de brieven het leven van Staring
uitnemend teekent.
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Doch hoe dankbaar ook, voldaan zijn we niet. Vooreerst wordt ons nu reeds in de
Inleiding allerlei verteld, wat we later in de Brieven opnieuw lezen. Verder geeft de
schrijver de brieven vaak niet in hun geheel, doch vat in enkele woorden samen wat
hij van dien brief niet publiceert. Nu denkt de lezer licht: ‘ik had liever nog meer
Staring zelven aan het woord gehoord, in plaats van tweemaal in de Inleiding en in
de Brieven hetzelfde te lezen.’ En bovenal hadden we wat meer de couleur locale
willen zien geteekend. Dat is bij iederen dichter noodig, maar vooral bij dezen
Geldersman, die zich vóór alles Landbouwer en Houtteler voelt, vooral bij dezen
dichter dien we ons niet kunnen denken zonder zijn Wildenborch, door zijn vader
voor een ongelooflijk spotprijsje als wildernis gekocht, door hem gemaakt tot een
heerlijken boomrijken lusthof. Hoe gaarne zouden wij daarover Staring zelf meer
hooren! Misschien zal de schrijver ons dit genoegen schenken bij een tweeden druk
- want eindelijk is immers Staring populair geworden?
G.F.H.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken:
J. Gouverneur. De Ethischen. Eene Kerkelijke Tijdvraag. ‘Kerkelijk Weekblad’.
's Gravenhage, MCMXVI.
G. Ritsema van Eck. Historische Democratie. Amsterdam. J.H. de Bussy, 1915.
Victor E. van Vriesland. De Cultureele Nood-Toestand van het Joodsche Volk.
's Gravenhage. ‘Luctor et Emergo’, 1915.
Nederlandsch Zendings-Jaarboekje voor het jaar 1916. Den Haag. Boekhandel
van den Zendings-Studie-Raad.
Ignatia Lubely. Novellen. 2e druk. Nijkerk. G.F. Callenbach, 1915.
A.J. Hoogenbirk. De Kinderen van A. Quadraat. 2e druk. Nijkerk. G.F.
Callenbach, 1915.
Leven en Werken. Maandblad voor Meisjes en Jonge Vrouwen. Dir. E.G.
Knappert en Annie Salomons. Amsterdam. Maatsch. v.G. en G. Lectuur.
A.F. Suidgeest. Leutige Spreekwoorden. Haarlem. H. Coebergh.
Johan Been. Uit het Hebreeuwsche Herdersleven. 2e dr. Groningen. J.B. Wolters,
1915.
Thomas Carlyle. Arbeiden en Niet Vertwijfelen. Vert. d.J.A. Eymers. 2e druk.
Wereldbibliotheek.
De Schakel. Orgaan van den Godsd. Democratischen Kring. Redactie: Ph.
Kohnstamm. J.H. Gunning Wzn. Paul Scholten. M.J.A. Moltzer. Haarlem. De
Erven Bohn.
J.L.F. De Liefde. Als Een, Dien Zijne Moeder Troost. Den Haag. D.A. Daamen.
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Overneming verboden.

Roodvonk
(fragment)
Door Ina Boudier-Bakker.
Op een Zaterdagmiddag kwam Fré uit muziekles bedrukt boven op de voorkamer,
waar moeder, met Jeannetje aan haar schoot, temidden van een hopeloozen
poppenrommel bezig was de pruik van de pop Eulalie te fatsoeneeren.
‘Niek is ziek, hij is zoo naar, zegt hij’....
‘Niek?’
Lize sprong op, en zonder op Jeannetje's verontwaardigd protest te letten liep ze
haastig met Fré weer naar beneden. In de tuinkamer vond ze Nico, voor de piano
hangend, zijn hoofd in zijn arm.
‘Zoo'n hoofdpijn, en mijn keel,’ klaagde hij op haar vragen. Toen, zijn wrevele,
licht geraakte natuur dadelijk in opstand tegen deze nieuwe hindernis:
‘Ik wil toch studeeren, laat u me nou maar gaan’...
Lize liet hem een oogenblik, zocht schijnbaar wat in de kast, terwijl Fré, onthutst
door 't ongewoon doen van 't tweelingbroertje, - dit was nu weer zoo heel iets anders
dan alle andere bezwaren, die ze altijd eendrachtig met hem doorworstelde - bleef
toekijken.
Nico was stram voor de piano gaan zitten, maar na
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een oogenblik verslapte zijn spel, tastten zijn vingers futloos over de toetsen, en
ineens begon hij te snikken.
‘'t Gaat niet’... kreunde hij, ‘moeder, ik wil naar bed.’
Ze sloeg haar armen om hem heen, weinig minder verschrikt dan Fré, nu hij zoo
ziek en hulpeloos zich aan haar klampte, Niek, die altijd stug zijn eigen weg ging,
en nam hem mee naar boven. Gedwee liet hij zich door haar uitkleeden en in bed
stoppen.
Dien nacht tobden Lize en Koen met Niek op. Hij had hard de koorts met benauwde
droomen, en moeder moest naast hem blijven zitten en zijn hand vasthouden.
Vroeg in den ochtend al belde Koen Termolen op, zijn onrust nog vergroot doordat
's morgens Barta met een betrokken gezicht hem afwachtte: ‘Kootje had ook koorts,
was niets goed, 't lieve kind....’
Koen, dadelijk angstig bij ziekte, die hij weinig gewend was in zijn huis, wachtte
in spanning op Termolen, en in de verlichting om zijn komst vergat hij zelfs zijn
antipathie tegen dien man, dien hij een paskwil vond met zijn geaffecteerde
correctheid en zijn mager schraal figuurtje, maar tegen wiens koele beslistheid hij
toch niet op kon.
Termolen constateerde roodvonk, bij Niek én bij Kootje; hij vroeg naar de andere
kinderen - die schoolden in de tuinkamer bijeen als een kudde verschrikte schapen
bang onder 't ongewone, terwijl hij in hun kelen keek.
‘Allemaal nog goed; ze moeten maar zoo gauw mogelijk 't huis uit.’
't Gaf een consternatie, niet weerhouden door zijn dorre zakelijke tegenwoordigheid;
hij liep meteen weer de gang in, gevolgd door Koen, en de kinderen - in de war, op
dien raren Zondagochtend en moeder hadden ze héélemaal nog niet gezien, waar
moesten ze dan ineens heen? - drongen om Barta met honderd vragen: Waar dan
toch naar toe? toch niet naar tante Gus?? maar Barta, alléén bezorgd om Kootje,
weerde ongeduldig af: ‘Meneer zou 't wel zeggen’...
Want Lize, een en al zorg om Niek, die heel ziek was, verloor absoluut haar hoofd
van puren schrik bij de gedachte al haar kiekens te moeten missen... en allemaal
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naar de Martinsen zeker, natuurlijk niet bij háár familie! en ze had van drift geen
verweer toen Koen kort en bondig verklaarde getelefoneerd te hebben met Net
Martins, die wou Rick en Jeannetje nemen.
Rick, vóór er misschien weer iets anders over hem besloten mocht worden, maakte
zich meteen uit de voeten. ‘Gelukkig hij tenminste niet naar de Leidsche gracht, bij
nicht Net zou hij 't leuk hebben....’ en hij liep naar boven naar zijn kamertje, waar
Barta al bezig was zijn goed te pakken.
Lize hoorde hem zacht fluiten, dan weer vol drukte aanwijzingen geven aan Barta,
en Barta's snauwende stem er tegen in.
‘Hij vindt het niet eens naar om weg te gaan’, dacht ze jaloersch, ‘natuurlijk Net
zou hem verwennen, blij dat ze hem eens ongestoord bij zich had’... en driftig opeens
deed ze de deur van de slaapkamer open.
‘'t Is geen pretje!’ riep ze boos, ‘en je hoèft niet te fluiten als Niek zoo ziek is!’
Hij kwam aanloopen gewaarschuwd door haar toon, maar vond de deur voor zijn
neus weer dicht. Toch, de kruk week.... en door de kier plaagde hij, half lachend,
half berouwvol: ‘Wees nu weer goed op me, ik ga zoo ver op reis!’
Ze lachte alweer, hij zou zich tenminste wel redden. Maar haar hart brak bijna
toen ze Con zag, die als een kleine bedelaar zich tegen de deur aandrong om bij haar
te komen.
De oudste jongen lachte toen hij wegliep. ‘Die moeder! altijd Con's vriendinnetje
- hoe zouden die twee 't maken zonder mekaar’....
‘Is 't waar dat we wegmoeten?’ bibberde Con, ‘mag ik niet bij u blijven?’
‘Je mag alle dagen komen hooren,’ probeerde ze te troosten, zelf haast in tranen
nu - dit was 't ergste, dat Con van haar weg moest - ‘en dan kom ik beneden, en dan
praten we tòch op de stoep, wees nu maar flink, toè! dag’...
Hij deed een manhafte poging. Even nog keek hij
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afwachtend verlangend of ze hem toch niet eventjes zou aanhalen, maar de deur ging
langzaam en treurig dicht, en ineens stapte hij weg op zijn dunne beentjes. ‘Waar
naar toe’ dacht hij verloren, ‘waar naar toe’....
Beneden hoorde hij zijn vaders stem tegen Barta; hij stond met kloppend hart te
luisteren, daar ging vader in 't kantoor; schichtig als een muis slipte hij de trap af.
‘O, ben jij daar ook?’ zei Barta, toen hij in de gang kwam, ‘jullie gaan naar tante
Gus, Fré en jij’...
Maar Fré bij dat bericht, verstijfde eerst van schrik, toen gillend vloog ze naar
boven, naar moeder: of dàt waar was! of dàt waar was!!
- en ze bonsde met haar twee vuisten op de slaapkamerdeur, maar die bleef
stoïcijnsch dicht.
‘Laat me d'r in!’ gilde Fré, ‘ik wil niet naar Gus, ik ga dood bij Gus, ik wil niet
naar dat akelige mensch, ik wil ook roodvonk krijgen en hier bij jullie liggen, jullie
allemaal gezellig bij mekaar, en ik... ik’...
't Werd zoo'n spektakel, dat Koen in zijn kantoor het hoorde en naar boven kwam
vliegen, en Fré oorzaak ziende van 't rumoer haar driftig door elkaar schudde.
‘Wat ben je toch een lastig spook van een kind!’ maar ze sloeg van zich af om
niets meer gevend, en werd eindelijk desperaat door hem naar beneden gesleept naar
de tuinkamer, waar Con, bleek en rillend, te rampzalig door 't vonnis ‘naar Gus’ om
iets uit te richten, de scène gadesloeg.
‘Ik wil niet’, snikte Fré door, ‘ik kan niet’....
‘Je gaat, en je zult je behoorlijk gedragen, over een uur zorg je dat je klaar bent;
ik zal jullie zelf brengen’.
‘Moeder, o moeder... dacht Con bijna radeloos.
Dreunend sloeg Koen de deur achter zich dicht. Boven aan de trap stuitte hij op
Jeannetje, die daar gemoedelijk al haar poppen in feestgewaad zat te steken. Zijn
drift zakte ineens. Hij pakte haar op, en ze drukte, vleistertje dat ze was, haar gezicht
in zijn baard.
‘Moet je nu weg poppetje?’ zei hij week, ‘ga jij nu van mij weg?’
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‘Rick 't huis uit, zijn oogappel, dat was miserabel, hij kon den jongen eigenlijk geen
dag missen, maar zijn kleintjes! daar ging nu 't eene weg en 't ander was ziek’.
Jeannetje spartelde ongeduldig.
‘Ik moet ze nog allemaal aankleeden!’ riep ze, hem met beide handen afduwend,
‘ik heb nog zooveel te doen, ze moeten allemaal mee, dòl! we moeten allemaal uit
loozeeren!’ Hij zette 't kind neer, en liep naar boven; Lize deed de deur open, toen
ze hem hoorde.
Ze zag bleek en overspannen, door al de onverwachte drukte, die ze niet áán kon,
niet dóórzag, terwijl Barta in haar gruwelijkste humeur rondliep, zuchtend en steunend
dat alles op haàr neerkwam, Koen beneden regeerde, en zij zelf, niet minder in de
war dan de kinderen, ze allemaal weg moest laten trekken. Nu hadden Fré's noodkreten
haar opgejaagd.
‘Wat was er met Fré?’ verweet ze, ‘ik was net boven, ik hoorde haar dáár gillen’...
‘Dat kind!’ fronste hij, ‘is dàt een kabaal! omdat ze naar Gusta moet!’
‘Waaròm dan ook!’ barstte ze uit, ‘waarom dan ook met alle geweld naar jouw
zuster? Waarom niet bij Jeanne en Freddy, daar zouden ze 't prettig hebben’...
‘Omdat ik 't niet wil’, zei hij kort-barsch, ‘dat is een afgedane zaak.’ Toen ziende
hoe moe ze was:
‘Kom wees nu eens redelijk, je windt je weer op voor niets’.
Woorden van heftig verweer stormden in haar op, maar ze was te moe, ze kòn
niets meer zeggen. Opeens keerde ze zich om en ging naar binnen. Hij keek even
om den hoek van de kinderkamer naar Kootje.
‘Dat Kootje, zijn Kootje nu ook ziek was! goddank niet erg, en hij hield hèm nu
tenminste in huis; Kóótje had hij aan niemand gegund, hij zou geen oogenblik rust
gehad hebben. Hij dacht aan die andere twee, Fré en Con en aan Lize's verwijt, en
hij trok even met de schouders, half kregel, half in spijt.
“Och ze was doodaf. En hij hàd nu eenmaal zeven
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kinderen in plaats van zes, dat wist hij nu al jaren...”
Toen Koen een uur later beneden kwam in de tuinkamer, al de anderen al afgetrokken,
vond hij er Con en Fré zwijgend, - Fré bedaard, met strakke lippen - op hem wachten;
met z'n drieën gingen ze de straat op. Koen was in een slechte stemming; ziekte was
hij weinig gewend, maakte hem dadelijk ongerust, en nu, zijn heele huis in de war,
alles uit den regel, en dan kwam daar nog zoo'n balsturig kind 't je noodeloos lastig
maken...’
Hij keek eens van terzij naar haar, zooals ze naast hem voortliep, de lippen op
elkaar, de neergeslagen oogleden rood, het gezichtje na de opwinding hoekig mager.
En hij kreeg berouw, dat hij zoo bar was geweest, ja maar dat kind kon hem ook
dol maken! Hij wou nu wel wat vergoelijkends zeggen, in zijn hart vond hij 't toch
zèlf zoo miserabel hen zoo lang te moeten missen, en hij zocht naar wat vriendelijks...
maar wat 'n stugge kinderen ook allebei, kijk ze daar nu naast hem loopen zonder
boe of ba, bij Rick en Jeannetje ging alles altijd zoo veel makkelijker...
De ontvangst viel mee. Oom Leo was thuis en Gerard, waar ze altijd tegen op zagen
omdat hij al student was, en tante Gus was heel vriendelijk. Maar tòch, 't bleef
angstig-vreemd, dat ze nu hun goed moesten afdoen en hier blijven, hier, waar ze
altijd maar even kwamen aanvliegen om zoo gauw mogelijk weer weg te hollen.
Stil zaten ze naast elkaar op den donkeren winterochtend in die achterkamer,
bedrukt uitkijkend door de hooge ramen naar de binnenplaats, waar Con altijd een
nerveuzen heimelijken griezel van had. De groote menschen praatten met elkaar in
den hoek bij de canapé. Maar 't duurde niet lang of Koen stond alweer op. ‘Ik ga
maar weer naar huis,’ zei hij rusteloos, ‘zoolang je niet weet hoe alles loopt... nou
jongens...’
Ze stonden meteen naast hem, alle grieven vergeten. Ze dachten alleen, hoe nu
vader, 't eenige van thuis, bij

Onze Eeuw. Jaargang 16

327
wien ze hóórden, wegging. En rampzalig liepen ze vlak naast hem, ieder een hand
vasthoudend, de gang met hem door tot aan de voordeur.
‘Nu,’ hij bukte zich, kuste ze allebei, ‘hou jullie je maar braaf; als je morgen naar
school gaat, schel dan maar even aan, dan kom ik wel aan de deur en vertel jullie
hoe 't gaat... hoor?’
‘Ja vader.’
Ze hingen een oogenblik aan hem, hun armen om zijn hals, hun gezichten tegen
't zijne. Toen, stil, verslagen, stonden ze hem na te kijken.
Op de brug keek hij nog eens om, en wuifde.
‘Teer en bleek allebei,’ dacht hij, ‘verbeeld je dat zij óók ziek werden, dan had ik
ze niet eens thuis.’
Met een zwaar hart liep hij naar huis.
Het werd een tijd, die Lize later terugzag als een periode staande geheel apart in haar
leven.
Het was in 't begin verdriet om 't gemis van de gezonde kinderen, maar tegelijk
een rust in 't besef niets te hoeven doen dan de twee zieken verzorgen. En Lize deed
het met hetzelfde heimelijk droef vermaak, waarmee een kind zich in de ziekte van
haar poppen in-speelt. Ze deed het volkomen toegewijd, en was door haar gewone
zonnige opgewektheid voor Nico onmisbaar, maar het wàs haar, schoon onbewust,
een nieuw spelletje, dat haar meteen van alle andere zorg onthief, van alle verzuim
vrij sprak. En er kwam iets bij, dat haar gelukkig stemde: Niek, in de eerste week
heel ziek, hechtte zich absoluut aan haar, kon geen oogenblik buiten haar. En Lize
genoot dit met een jaloersche voldoening; ze had Niek nooit gehad, altijd aan Fré
hem moeten afstaan, nu was hij eens echt en heelemaal alleen van haar. Dit ook was
een andere, dan de stugge humeurige jongen, die in huis zijn eigen gang ging en haàr
niet noodig had. Toen hij begon te beteren, praatten zij samen honderd uit, en
verwonderd hervond ze toch ook in hèm veel van haarzelf. Daar was het uurtje
tusschen vijf en zes, als Barta weg was om voor 't eten der zieke kinderen te
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zorgen. Dan stak Lize 't schemerlampje op, en Kootje werd goed ingepakt op Nico's
bed gezet. En Lize bij die twee, zat met een ongekend rustig gevoel te kijken naar
de kale takken der boomen tegen de paarse winterlucht, terwijl het duister snel viel
en in den kamerhoek de gele schijn van den lantaarn voor 't huis op de gracht langs
den muur speelde. En iederen dag kwam Nico zoo met moeder naast zich tot grooter
vertrouwelijkheid; vertelde hij van zijn lessen, zijn piano-spelen, en hoe vreeselijk
hij 't toch op school vond. Hij kòn nooit zijn aandacht houden bij dat nare rekenen
of bij die vervelende taallessen, hij probeerde 't heusch wel, begon er altijd mee,
maar dan hoorde hij soms heele stukken muziek in zijn hoofd en dan wist hij niets
van wat er in de klas gebeurd was.
Meneer Versteeg had gezegd, hij moest 't maar eens probeeren op te schrijven,
maar dan was 't later weer weg. ‘'t Moest nog uitgroeien’ had meneer gezegd. Hij
begreep niet goed hoè, maar hij zou toch nooit iets anders willen dan muziek. Laatst
in de les van den directeur was hij ook ‘weg’ geweest; toen had die hem later bij zich
geroepen en hem gevraagd hoe 't kwam, en toen had hij 't ineens en voor 't eerst
kunnen zeggen. Meneer was zoo aardig geweest, niet eens kwaad, hij had ook wel
eens geprobeerd 't tegen vader te zeggen, maar die werd meteen driftig, wou nooit
iets van die dingen hooren.... En Lize knikte; veel van haar eigen verdrongen en
begraven verlangens stonden op, en ze begrepen elkaar zeldzaam goed, moeder en
Niek.
Als Koen boven kwam, vertelde die van de anderen; ze maakten 't allemaal best,
nergens klachten. Maar Lize dacht aan Con en Fré, die 't wel naar moèsten vinden
bij Gus - en ze wachtte elken morgen weer vol ongeduld, dat ze zich alle drie even
lieten kijken. Om even over half negen was er dan een schel fluitje, dat Nico, die er op lag te
wachten, om moeder deed roepen. Aan den wallekant stonden ze alle drie te wuiven,
dan moest Niek met een doek terugzwaaien, en Barta vertoonde Kootje voor 't raam.
En dan ging Lize even naar beneden
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en praatte een oogenblik met hen op de stoep. En vluchtig afgeraffeld, maar toch in
kleurige bizonderheden kreeg ze de verhalen over nicht Net, Jeannetje, Gus.
Toch, van veel wat Fré en Con aan ijselijke avonturen beleefden bij Gus, hoorde
ze niets. Maar die twee waren in dezen tijd van gezamenlijken nood aan elkaar
gehecht geraakt, en vonden troost in elkaar. Fré, die 't beschermen in 't bloed zat,
gaf, nu ze Niek miste, al haar toewijding en zorg aan 't jonger broertje; en Con,
verrast, ondervond dit als iets ongewoon prettigs en was niet zóó ongelukkig meer
zonder moeder als eerst. Want als hij uit school kwam, was daar altijd Fré met haar
nooit verflauwende belangstelling in zijn lotgevallen, met haar kinderbegrip van zijn
kinderbelangen.
Met dat al, 't bleef náár bij Gus. De Martinsjes vrijwel losgelaten door Lize, aan
den anderen kant gewend aan Koen's onzacht regime, konden nooit ‘gepraat’ over
hun zonden velen. Bij vader was 't altijd kort en snel recht; een oogenblik zaten ze
dan in een donderwolk, maar meestal was 't dan ook uit; en, dàt was nu eenmaal
vàder, en dat hoorde erbij. Maar hier werden, zònder drift, met het helderste gezicht
van de wereld hun fouten logisch beredeneerd, uitgelegd en aan alle kanten bekeken.
Oh, die klare leege oogen van Gus, die elke tekortkoming, ieder vergrijp van den
heelen dag doorvorschten en onthielden. ‘Hoe weet ze dàt nu weer?!’ stonden Fré
en Con telkens radeloos tegenover elkaar. Gerard alleen was de troost; want oom
Leo was altijd vriendelijk en zacht, maar die wàs er nooit. Maar Gerard riep hen op
zijn kamer en liet hun platen zien en vertelde hun wonderlijke verhalen; en soms
nam hij hen mee naar buiten en verzon dan de leukste spelletjes, die zelfs Fré wild
genoeg waren. Bij grootvader Roske en de tantes kwamen ze heimelijk, dat mocht
Gus niet weten. Daar was altijd wat lekkers te halen tusschentijds, tante Jeanne had
altijd een lekker schoteltje, en daar lieten ze zich vertroetelen en stortten er hun heele
hart met grieven over Gus uit. En grootvader, al wist je nooit in wat voor bui je hem
treffen zou, was
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toch altijd leuk, en had altijd wat van moeder te vertellen.
Op de gracht voor het Martinsenhuis, stond grootvader Roske in zijn wijde
pelerine-jas en grooten slappen hoed het Preislied uit de Meistersinger te fluiten, tot
barstende ergernis van Koen, die hem vanuit zijn kantoor in zijn hart voor bandiet
schold. Hij stond er, onverstoorbaar zijn schoonzoon negeerend, òp te kijken naar
de bovenramen tot Lize hem hoorde.
Niek, in zijn bed, werd dol als hij grootvaders wijsje hoorde, en jachtte moeder
om te gaan, want dan kwam ze altijd met hoopen leuke verhalen terug.
En Lize al de trappen weer af om met hem te praten.
Hij had altijd allerlei malle verhalen van de kinderen, die niemand anders wist,
over Con, over Fré, over Gus, over nicht Net, en hij bracht altijd de fijnste bonbons
mee voor Lize. Sinds hij in woede het huis van zijn schoonzoon niet meer betrad,
wreekte hij zich door Lize allerlei luxe-dingen toe te stoppen, waarvan hij Koen's
afkeer kende.
Op een middag, toen bij de Roskes nog iedereen laat aan de koffie zat, verschenen
onverwacht Con en Fré. Ze zagen kleumerig en koud, en werden dadelijk door tante
Freddy voor den haard gehaald om gewarmd te worden.
‘Wat zijn jullie vroeg kinders! is er wat?’
‘Kootje is zoo erg ziek,’ zeiden ze als uit één mond.
‘Kootje? Je meent zeker Nico?’ zei Jeanne angstig.
‘Nee Kootje! Ineens, vader zegt 't zelf, hij heeft long-ontsteking.’
Ze zaten stil, ontsteld. Kootje, dat teere jongetje! 't was wel een stumper, maar hoe
dol waren Lize en Koen juist niet op dat kind, wat was dàt nu voor een ongedachte
narigheid, nu om Niek alle zorg al van de lucht was...’
‘Blijf jullie maar hier kinderen, wat doe je dáar op de Leidsche gracht, 't is toch
Woensdag,’ zei Jeanne.
Nog onder den indruk van vaders vreemd ernstig gezicht, toen hij het hun vertelde,
en waarom ze meteen hierheen gevlucht waren om ‘'t te vertellen,’ loken ze toch al
op in 't gezellig vooruitzicht hier te kunnen blijven,
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en na de koffie, genoegelijk met tante Freddy op den grond voor 't vuur, terwijl buiten
de regen langs de ramen gudste, voelden ze zich heelemaal vertroost, begon de schrik
om iets nieuws akeligs thuis, die hen zich bij Gus angstig uitgestooten had doen
voelen, nu alweer ver en nevelachtig onwaarschijnlijk te lijken. Eerst tegen 't eten
gingen ze terug. Daar vonden ze Gerard, die net op de Prinsengracht was geweest.
‘Er was niet veel verandering,’ ontweek hij op hun vraag, ‘ze moesten nu maar
niet meer gaan hooren...’
Ze schikten zich, en Con hoopte: morgenochtend ook zou moèder misschien wel
weer zelf eens komen...
Maar toen ze den volgenden morgen aanbelden met Rick, was daar weer vader
die opendeed; met hetzelfde in zijn gezicht, dat hen meteen uit het veld sloeg.
‘Dag vader, hoe is 't met Kootje?’
‘'t Is nog hetzelfde,’ zei hij stil.
‘Komt moeder niet beneden?’
‘Neen, moeder kan niet van Kootje weg.’
Ze stonden voor hem met honderd vragen in hun oogen, op hun lippen, die er toch
tegenover zijn stroeven ernst niet uit wilden; ze stonden er, in den kouden
wintermorgen huiverend en bleek voor de stoep en keken de lange gang in met
hongerend verlangen.
‘Er wàs iets, iets ergs? mochten ze toch maar in huis.’
‘Hebt u... hoofdpijn vader?’ vroeg Rick zoekend naar een woord voor 't ongewone
in zijn vaders gezicht.
‘Ik ben vannacht òp geweest,’ zei hij.
‘Den heelen nacht? en moeder?’
‘Om beurten...’
Ze zwegen onthutst, alles was zoo vreemd... ‘Blijf maar niet te lang staan’, zei
Martins, en zijn vermoeide oogen overzagen hen alle drie - ‘'t is guur - kom vanavond
nog maar eens hooren’.
Hij knikte, en ze trokken gedwee af. Hij zag ze oversteken naar den wallekant en
daar een oogenblik naar boven kijken of moeder niet kwam, om te wuiven.... maar
't raam bleef leeg, verslagen liepen ze eindelijk door.
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Langzaam kropen twee dagen om. Ook bij de Roskes vergingen de uren in bang
afwachtend denken, aan Lies, aan Kootje, en ieder oogenblik kwamen Con en Fré
daar hun troost zoeken. Want Gus, haar hoofd vol van onderlinge
vrouwenbescherming en kiesrecht, liep met haar helderste gezicht en klaarste oogen
door het huis, en ‘organiseerde’. En alle deuren stonden open, en in alle kamers was
't ijskoud. Ze praatte wel een paar keer vriendelijk en verstandig met de kinderen,
en hun bleekheid opmerkend gaf ze hun flinke boterhammen met vleesch, en een
extra glas melk en een ei, en als Con en Fré haast niet eten konden, - geen der
Martinsjes kon eten als ze zenuwachtig waren, - hield ze kalm vriendelijk vol: ‘Kom
kom, 't ging bèst, met wat goeden wil’...
En in die dagen steeg het heimwee bij Con en Fré tot zoo'n crisis, dat ze 't niet
zouden hebben uitgehouden zonder Gerard. Dat ze letterlijk smachtten in deze altijd
leeg-ordelijke kamers, waar geen poes, of geen hond, of geen vogel was, niets dan
de volmaakte tante, die regéérde, naar het verloren paradijs van de onordelijkheid
thuis. Waar moeder stil een boterham van je bord op 't hare schoof als je geen trek
hadt, of je glas melk handig verdonkermaande, als je ervan griezelde... waar moeder
op den grond kon gaan zitten half huilend, half lachend om 't lawaai en den rommel,
waar Bontje en Pluto evengoed personen waren als de menschen, en zelfs vaders
strengheid hun nu alleen iets leek, dat natuurlijk en goed was en erbij hóórde.
Daar was alleen Gerard; in die dagen klampte vooral Fré zich aan Gerard als aan
haar eenig heil. Zijn stroefheid schrikte haar niet af, instinctmatig voelde ze dat hij
van haar hield. Als zij hoofdpijn had, bracht hij haar naar boven op zijn kamer, en
daar mocht zij dan liggen op de bank, toegedekt met zijn plaid, terwijl hij studeerde.
En Fré, die thuis altijd de beschermende was, ondervond die zorg als iets vreemd
weldadigs, en haar moeilijke, parmantige, altijd weerstrevende natuur, die zich nog
nooit geheel had gegeven aan iemand behalve aan Nico, die haar exploi-
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teerde, hechtte zich met een bijna nederige dankbare aanhankelijkheid aan den grooten
neef.
Voor Con ook was Gerard goedig, vond hem een bèst ventje, al was hij wat
langdradig. Maar de kleine jongen met zijn fijn instinct voelde dat Gerards groote
genegenheid uitging naar Fré, en niet naar hem, en schuw opnieuw trok hij zich terug.
Toen Gerard dien morgen vroeg al hooren ging - het was den vorigen avond zoo heel
min met Kootje geweest dat hij het ergste vreesde, al had hij het den kinderen thuis
verzwegen - deed Marie hem open met roode oogen, ‘Kootje was... vannacht... meneer
en mevrouw waren gaan rusten, moest ze Barta soms even roepen? die was er bij
geweest’...
Hij stond even stil, zei toen, dat hij wel terug kwam en liep de stoep af.
Aan zijn tante dacht hij vooral in medelijdende genegenheid, tante Lies, die zelf
nog zoo jong toen hij een jongen was, hem altijd, wanneer hij wegvluchtte uit zijn
ongezellig thuis, hartelijkheid en gezelligheid had gegeven.
‘Nu moesten de twee bij hem thuis 't ook weten, en nu was zijn moeder de stad
uit, ook een strop, zooiets was vrouwenwerk, hij wist waarachtig niet, hoe hij dàt
aan moest leggen’...
Toen hij de gang inkwam, stuitte hij juist op Fré en Con, klaar om zich te gaan
aankleeden.
‘Wat wou jullie doen?’ vroeg hij.
‘Naar huis, hooren’, zei Fré ongeduldig doorloopend.
Hij hield haar tegen. ‘Ga eerst eens even met me mee naar boven’.
‘Waarom, dan wordt het te laat’.
‘Nee, 't wordt niet te laat’, zei hij, en duwde ze zacht voor zich uit de trap op naar
zijn kamer.
En ineens nu kon hij het wel. Hij ging zitten, trok ze allebei vlak voor zich, en
zoo, in elk van zijn groote handen een kinderhand, vertelde hij eenvoudig weg, hoe
Kootje hoe langer hoe zieker was geworden, vader en
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moeder hadden hem aldoor opgepast, maar hij kon niet meer beter worden’... Hij
poosde even, zag, dat ze niet begrepen nog.
‘Hij kon niet meer beter worden, hij was te ziek,’ herhaalde hij, ‘en toen is hij
vannacht ingeslapen.’
Ze staarden, bleek geworden, met trekkende lippen.
‘Begrijp jullie?’ vroeg hij zacht.
Ze knikten, schudden, de vraag niet wagende.
‘Is Kootje’... stokte eindelijk Fré schor.
‘Hij is niet meer wakker geworden,’ vond hij eindelijk, en meteen greep hij het
kind dat groenbleek plotseling omduizelde. ‘Kom hier, kom hier, zoo’... hij trok haar
op zijn knie tegen zich aan. ‘Bedaar nu maar, hier,’ - hij trok Con dichter, die bevend
hem stond aan te kijken -. ‘Kom jij er ook maar bij, zoo’. En hij knikte Con
bemoedigend toe, keek dan bezorgd naar Fré, die stil met haar gezicht tegen zijn jas
lag.
‘Geef eens wat water’, wees hij Con, en toen het jongetje, 't boordevolle glas
morsend bij elken stap in zijn schokkende hand, 't hem reikte, liet hij haar drinken,
zag hoe haar tanden tegen 't glas klapperden.
Eindelijk stond hij op, zette haar neer in zijn eigen stoel.
‘Ze moeten maar eens samen alleen zijn,’ dacht hij, ‘ze weten 't nu goddank,’ en
hij zuchtte verlucht op. Bij de deur zei hij nog: ‘Jullie hoeven niet naar school
jongens’. Ze kuikten verwezen, bleven een poos stom, roerloos zitten, zooals hij ze
verlaten had.
't Feit drong nog niet volkomen in hun verbeelding door. Het sterkste verdriet bij
allebei was: dat ze nù niet naar huis mochten, en Fré dacht vreemd aan Nico, alsof
die een ander geworden was, nu hij dit had bijgewoond.
Plotseling stond Fré op.
‘We moeten naar Rick’, zei ze.
Con knikte overtuigd.
Op hun teenen, schuw om iemand tegen te komen, kleedden ze zich stil, en slopen
't huis uit. Gerard was lief voor hen geweest, maar hun hart trok naar 't ouder broertje,
dat hetzelfde had beleefd als zij.
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Zachtjes belden ze bij nicht Net, wachtten huiverend in den scherpen wind. Toen
kwam Rick zelf, geheel gekleed naar buiten, zijn gezicht bleek, en ongewoon strak.
‘Mee een eindje loopen?’ zei hij alleen.
Ze knikten, liepen gedwee met hem voort; zijn vreemde ernst bracht hen weer
nader tot thuis. Rick altijd zoo druktemakerig, wel goedig maar toch altijd wat uit
de hoogte tegen hen, deed nu of hij niet anders verwacht had dan dat zij zouden
komen.
Met zijn handen in zijn zakken, zijn hoofd gebogen tegen den scherpen wind,
stapte hij naast hen voort.
‘Hoe weet jullie 't?’ vroeg hij eindelijk zakelijk kort.
‘Van Gerard.’ Ze keken wat onthutst naar hem op, omdat hij zoo gewoon, zoo
zeker praatte over wat zij eigenlijk nog niet aandurfden.
Vooral Con bleef het nevelig. Er was alleen overheerschend in hem een brandend
verlangen naar moeder.
Alsof 't vanzelf sprak, liepen ze naar huis toe.
‘De gordijnen zijn neer op kantoor, zie je wel?’ fluisterde Fré ontdaan, ‘en boven...’
Beklemd stonden ze een oogenblik stil 't eigen huis aan te kijken, toen, vreesachtig
als bij een vreemde, belden zij.
‘Mevrouw,’ zei Barta binnenkomend, ‘daar zijn de kinderen.’
Het sprong als een pijn en een vreugd tegelijk op in Lize's hart: de kinderen, de
kinderen... op wankele voeten, ze kon haast niet meer staan van vermoeidheid, liep
ze naar beneden, de gang door naar de voordeur.
Ze kwamen stil, verschrikt de stoep op toen ze haar zagen; zoo ànders, zoo
beschreid en ongelukkig, moeder, die altijd lachen kon - dat nu opeens en voor 't
eerst ook hún tranen kwamen.
En plotseling wilden ze naar binnen. Maar ze week ontsteld terug.
‘Nee, nee kinderen, ik kom zóó van Niek, als jullie óók ziek werden, weet ik geen
raad...’
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Ze schreide zelf als een kind met haar gezicht tegen den deurpost.
‘Waarom heb jullie Jeannetje niet meegebracht?’ vroeg ze opeens in verwijt.
Ze trokken schuldbewust de schouders op.
‘Vergeten,’ mompelde Fré.
‘Ik dacht, dat ze nog te klein was,’ zei Rick.
Op dit oogenblik kwam Koen de gang in, en nu zagen ze in een nieuwe beklemming
vaders gezicht ook zooals ze 't nog nooit gezien hadden, en dat was haast nòg erger
dan moeders huilen.
‘Zoo kinderen, zijn jullie daar?’
‘Ja vader,’ zeiden ze schuw.
Hij keek hen aan, toen zei hij alleen: ‘Dat we nu niet allemaal bij elkaar kunnen
zijn hè?’
Hun tranen kwamen opnieuw om zijn vreemde zachtheid, waarin ze een echo
hoorden van hun eigen heimwee.
Hij probeerde erover te spreken tegen hen, hij had een gevoel, dat dit mòest.
Worstelend tegen zijn natuurlijke geslotenheid in, vond hij moeielijk en hortend
woorden:
‘Hij ligt in zijn bedje, Kootje, net als anders als hij sliep, zoo moeten jullie je hem
maar voorstellen.’
Ze durfden niets vragen.
‘Blijf jullie maar niet langer staan,’ zei Lize, ‘'t is zoo koud; heb jij geen bontje
Fré?’ en ze keek ongerust naar 't dunne blanke halsje, dat spichtig uit den open mantel
stak.
‘Verloren,’ zei Fré troosteloos.
‘En niemand let er daar op,’ driftigde het in Lize op, ‘ga dan een das koopen, heb
je geld?’
‘Ja ik wel,’ zei Rick, ‘ik zal er wel voor zorgen’...
Van 't winkeltje, waar ze gezamenlijk een groene das kochten, door Rick in ongekende
zorgzaamheid in Fré's mantel gepropt, liepen ze nu hard om warm te worden. In hun
desolaatheid kozen ze den weg naar 't Vondelpark, daar was 't stil, kon je tenminste
praten.
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Maar 't praten kwam niet, 't was eindelijk Fré die 't zwijgen brak.
‘Zouden wij nu Kootje heelemaal niet meer zien?’
‘Och natuurlijk niet!’ zei Rick, en al zijn afkeer om over treurige dingen te moeten
praten of denken lag in 't ongeduld van zijn stem.
‘Maar Niek wel,’ peinsde Fré, ‘vader zegt Kootje ligt net of hij slaapt, dus niets
akelig toch.’
‘Laatst is Joe Roos zijn zusje ook gestorven, die heeft 'r toen wèl gezien,’ vertelde
Con.
‘En wat zei die, hoe zag ze er uit?’
‘Weet ik niet, heb ik toen niet gevraagd,’ zei 't jongetje spijtig de schouders
optrekkend.
Ze zwegen weer, liepen naast elkaar voort, vaag denkend aan 't broertje, dat hun
altijd als iets heiligs, onschendbaars was voorgehouden, een andere plaats had
ingenomen dan een van allen; heel anders ook dan Jeannetje, al waren die samen de
kleintjes geweest. En 't was geen groot verdriet dat zij voelden om zijn gemis, alleen
een huiverende vage schrik om ‘'t erge’ dat over ‘thuis’ gekomen was, wat vader en
moeder zoo bedroefd maakte en wat hèn zich eenzaam en uitgestooten deed voelen
in 't hunkerend samenhangen aan elkaar.
Tegen de koffie gingen ze ieder naar huis; Fré en Con bleven dien middag op
Gerards kamer, ieder met een boek. En terwijl ze voortdurend samenbleven, roerden
ze nauwelijks 't onderwerp aan, wisten ze niet te spreken over wat hen toch zoo
geheel vervulde.
Oom Leo was thuis gekomen en had als altijd vriendelijk en goedig gedaan. En
aan 't eten was tante nog niet thuis, wat de kinderen mekaar een heimelijken stoot
van verlichting deed geven.
Maar dien avond, toen Con iets later dan Fré boven kwam, en voorbij Fré's kamer
ging, hoorde hij snikken.
Zacht duwde hij de deur open, sloop op zijn teenen in 't donker naar 't bed.
‘Wie is daar?’ schrikte Fré's hoofd op uit het kus-
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sen; toen Con herkennend in den lichtschijn van de lantaarn, liet ze zich terugvallen.
‘Wat is 't Fré?’ fluisterde de jongen, ‘wat heb je?’
Toen stikkend in snikken kwam de klacht:
‘Ik verlang zoo naar Niek.’
Stil lag Con's kleine koude hand op 't dek. Al wat hij deze lange harde weken
moeizaam verduurd en hardnekkig bevochten had: zijn verlangen naar zijn moeder,
troost vindend in Fré's warme hartelijkheid, dat ontzonk hem, nu zij alleen maar
verlangde naar Niek.
‘Oh, wat was alles akelig en naar, en 't was hier in huis ook altijd zoo koud...’ Hij
stond te klappertanden. Plotseling dook Fré's hoofd weer op.
‘Sta je daar nog? Ben je zoo koud? Stakker, kom hier,’ en ze sloeg haar twee sterke
armen om hem heen, trok hem naast zich neer.
‘Hier sla deze deken over je heen, tot je warm bent, zoo.’
Hij liet gedwee met zich doen, smachtend naar vertroeteling, warmte. En in haar
armen, onder den deken, dien ze zorgzaam over hem heen trok, voelde hij zich
eindelijk vertroost.
‘Lig je goed?’ vroeg ze nog, en hij, met een zucht zich dieper nestelend met zijn
hoofd tegen haar aan: ‘lekker!’
Ze lagen in elkaars armen, voor 't eerst dien dag, die langen kouden naren dag,
zich geborgen, veilig voelend. Ze hoorden Gus thuiskomen, haar stem en die van
oom Leo in den gang.
Toen kon Fré opeens lachen.
‘Hoor je?’ fluisterde ze, ‘Gus... ze moest weten! Wacht nu maar tot ze voorbij
zijn’...
Maar al wachtend vielen ze in slaap.
Den volgenden morgen, toen 't nog donker was, werd Con wakker, stijf, half op
den bedrand, en ongemakkelijk in al zijn kleeren. Voorzichtig werkte hij zich uit den
deken, sloop zonder Fré wakker te maken, beschaamd, bang dat iemand hem hooren
zou naar zijn eigen kamertje, kleedde zich uit en kroop in bed.
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‘Hooger katholicisme’
Door G.F. Haspels.
Het is een mijner vaagste jeugdherinneringen... maar die telkens terugkomt en steeds
nadrukkelijker.....
Ik ben dan nog een wazig jongetje, en zie een grooten pastoor stil en met een
vreemden glimlach gaan over de straten mijner overwegend roomsche vaderstad.
Alles aan dien pastoor is belangrijk. Hij weet wat wandelen is, hij heeft nooit haast.
Zijn tabberd en steekje zijn vaal en kaal, maar hij heeft er geen last van. In tevreden
ootmoed ziet hij met een rustigen glimlach rond, doch groet niemand op den weg en
weinigen groeten hem. Aan een touwtje heeft hij een zwart hondje, heel onnoodig
want het hondje wil nooit weg en keft niemand aan. Hij rookt altijd een sigaar die
in een zwart beenen pijpje steekt. Dit is alles vreemd, want volgens mij rooken
pastoors nooit op straat, en doen ze het al, dan zeker niet uit een zwart beenen pijpje.
Evenmin als ze ooit gaan wandelen met een zwart hondje aan een onnoodig touwtje.
Maar het vreemdste is dat die stille pastoor, voor wien niemand bijna de pet afneemt,
zoo altijd glimlacht en zoo tevreden rondwandelt met zijn hondje.
En ik hoor dan weer - had ik mij om inlichtingen gewend tot Hanna een onzer
roomsche gedienstigen, die
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met toestemming van haar pastoor onze huiselijke godsdienstoefening bijwoonde,
of tot een speelmakker op straat? ik vermoed een van beiden, want ik hoor nog hun
antwoord in onvervalscht dialect: - ‘ken-de-ge dan pastoor.... van de Begijne'gas
nie'? Nou dan ken-de-ge toch oek nog nie't veul! 't Is de broafste pastoor uut de heele
stad! En goêd veur 'n arm mins, nou! Woarum hij dan nie' meer de mis bedient? Da's
nog al glad: kapsie gehad met z'n superieure... Wèten doe-'k-'t oek nie', moar ik denk:
tè geleerd. Want, zie-de-ge tè geleerd da's nog erger as tè dom. Begriepte-gij da' nie'?
Nou, begriep het dan moar nie'; moar 't is zoo: gin grooter uulskukens als die tè
geleerd bint, al zien ze nog zoo broaf!’
Met dit antwoord niet heelemaal voldaan zie ik dan met nog grooter belangstelling
den armoedig gekleeden pastoor, die geen pastoor meer was, tevreden door de volle
straten wandelen. Telkens kom ik in verzoeking den goeden oude te zeggen, dat hij
heusch het zwarte hondje niet zoo krampachtig aan het touwtje hoeft te houden, daar
het toch nooit weg zou willen of niemand zou aankeffen. Natuurlijk zou ik dan daarbij
verzwijgen, dat ik hem dit vroeg omdat ik medelijden had minder met het hondje
dan met hem - omdat hij me in de verte zoo'n beetje deed denken aan z'n hondje.
Maar ik durf het niet te zeggen, want hij zou me dadelijk begrijpen, en met zijn
vreemden, stillen glimlach het hoofd schudden: dat kleine jongens zich niet moesten
bemoeien met dingen, voor hen te groot en te wonderlijk en dat ik mijn best moest
doen een flinken, grooten jongen te worden. En dan zou ik me zóó schamen, dat ik
met een hoofd als vuur op een draf weg zou loopen. Derhalve vraag ik hem niets,
maar moet altijd naar hem kijken.
En sinds ik hem ééns zag, zie ik hem in mijn verder leven telkens terug en steeds
scherper omlijnd.
Veel later, kerkgeschiedenis studeerende, herkende ik hem in de fijne trekken van
Fénelon, den edelen paedagoog en als zoodanig, den christelijken Rousseau avant
la lettre. Fénelon had, na aan het hof verbonden, willende de
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innige, doch wel eens troebele mystiek van zijn geestverwante Marie de Guyon
verdedigen en tegelijk zuiveren, zijn Explication des maximes des Saints sur la vie
intérieure geschreven. Maar de officieele kringen waren van geen enthousiaste
vroomheid gediend. Die hadden het Jansenisme afgewezen, omdat als dit de
heerschende richting werd, dan de koning niet eens een maitresse kon houden. Die
hadden dan geen oog voor de schoonheid van Fénelons daad. Zij hielden zich liever
aan Bossuet die al die onmiddellijke en innerlijke liefde tot God overspannen
gevaarlijk noemde.. ‘men had om zalig te worden zich te houden aan de plicht van
het geloof en der liefde.’ Derhalve werd Fénelon van het hof naar zijn aartsbisdom
Cambray verbannen. Bossuet, die geloofde in de alleenheerschappij op elk, ook op
eigen terrein, eischte nu van zijn adellijken, grooten collega de herroeping van zijn
geschrift. Doch deze wendde zich naar Rome in vol vertrouwen op de rechtvaardigheid
van zijn zaak en van den paus. Wachtende op 's pausen goedkeuring werkte hij met
buitengewonen ijver en zegen in zijn bisdom, waar hij zich meer op zijn plaats voelde
dan aan het hof, zonder te bedenken dat ook voor zijn tegenstander vele wegen naar
Rome leidden. Bossuet betrad ze alle - en eindelijk, achttien maanden na Fénelon's
verzoek, kwam het antwoord van Rome af. Fénelon was reeds in de sacristie van
zijn kathedraal waar hij zou prediken, een van die aangrijpende predikingen, minder
uit dogmatisch inzicht dan uit meditatie en gebed geboren. Daar treedt eenige minuten
voor den aanvang der prediking zijn broeder, graaf Fénelon, binnen en overhandigt
hem de pauselijke breve, die de langverwachte beslissing brengt. Ontzettend: die
beslissing blijkt een veroordeeling! Vijf en dertig uit zijn boek gehaalde stellingen
worden als dwalingen veroordeeld! Wat moet hij doen? Kan hij zóó gaan preeken?
Neen-of slechts op deze voorwaarde dat hij in de eerste plaats tot zichzelven preekt.
Hij doet dit, neemt een anderen tekst, beklimt den preekstoel, spreekt over den plicht
der volkomen onderwerping aan den wil der door God gegeven overheid,
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leest daarna de pauselijke breve voor, en voegt er aan toe dat de uitspraak des pausen
hem een stem des hemels is, waaraan hij zich, ook zonder die geheel te begrijpen,
onderwerpt. Dan vraagt hij de koninklijke bewilliging zijn eigen boek te verbieden,
en als Lodewijk XIV hem deze verleend heeft, veroordeelt hij zijn boek met de
bewoordingen van de pauselijke breve, laat alle exemplaren van zijn verboden boek
op de binnenplaats van zijn aartsbisschoppelijk paleis brengen, waar hij ze met eigen
hand verbrandt.
Een vuurbaak voor de eigenheerlijkheid van het gezag, gelijk Luther, toen hij vóór
de Elsterpoort van Wittenberg zijn excommunicatiebul met de pauselijke decretalen
verbrandde, een vuurbaak oprichtte voor de eigenheerlijkheid der vrijheid.
Den derden keer herkende ik den stillen pastoor mijner jeugdherinnering in den
melancholieken, gerimpelden kop van Guido Gezelle. Met welk een enthousiasme
was de jonge priester en leeraar aan 't Groot Seminarie te Brugge gaan spreken van,
gaan dichten in het geliefde Vlaamsch! Trots het schouderophalen der Franskiljons,
die toch het oor zijner superieuren hadden, ging hij voort, ging hij voort. Totdat hij,
plotseling ontslagen, onderpastor te Brugge en daarna onderpastor te Kortrijk werd.
En zonder één klacht zweeg; meer dan dertig lange jaren zweeg; de dichter, wien
het dichten leven was.
Nog eens herkende ik hem in den leek Fogazarro1), den beminden romanschrijver
van Piccolo mondo antico en Piccolo mondo moderus. Deze oprechte Katholiek en
zelfstandig denker wijst in Il Santo aan Christus' kerk den weg der hervorming, niet
dien eener eigenwillige, maar eener hervorming in en door en voor de kerk, waarbij
dan vooral den leeken een grootsche roeping wacht. En dit boek, dat plotseling in
aller handen is, wordt door de Kerk op den index geplaatst - en de in elken zin
hoogstaande schrijver buigt voor het gezag der kerk.

1) Pfr. P.D. Chantepie de la Saussaye. Portretten en Kritieken, 1909. De Triptiek van Fogazarro,
bl. 284-326.
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Doch ten slotte hem, en toen volkomen, getypeerd in Tyrrell nog eens ziende, kon
ik, hoezeer mij terdege bewust dat dit mij, buitenstaander, nooit geheel zou gelukken,
niet nalaten hem te willen benaderen. En dit niet uit de belachelijke parmantigheid
alles te kunnen waardeeren, maar uit noodwendigheid, uit heilige zelfkritiek. Alle
dingen toch staan door oppositie, en wil ik dus de waarde kennen van mijn bescheiden
maar hardnekkig protestantisme, dan moet de waarde van wat er tegenover staat mij
duidelijk worden. Als een Geus te gaan vechten tegen die leelijke Papen - dat was
een zalig jongensspelletje in mijn schooljaren, maar we hebben nu ernstiger dingen
te doen. Een buiging te maken voor den ijver, ernst en karakterhoogheid van de
broeders die iets tegen ons hebben is reeds iets - want eerste eisch is dat men een
klasse, volk of verschijnsel niet beoordeele naar zijn slechte, maar zijn normale en
typische exemplaren. Doch alles is te weten op welken grond en met welk recht die
broeders iets tegen ons hebben, en of wij op hun hoogstaande ernstige kritiek onszelf
niet moeten herzien, en zoo neen, waarom wij dit weigeren.
En hiervoor schijnt Tyrrell mij een uitnemende gids. Deze Jezuiet is een door en
door modern mensch, en deze moderne is tegelijk een diep-religieuse natuur, en deze
oprechte vrome is een trouw zoon der Moederkerk. En komt hij, door tot de
intellectueelen onzer dagen van het geloof te getuigen in hun eigen taal en uitgaande
van hun eigen veronderstellingen, met haar in botsing, dan blijft hij zichzelven en
haar getrouw tot het bitter einde toe.
Daarom heeft hij recht om te spreken van ‘hooger Katholicisme’ - gelijk hij telkens
doet. Hij, naar mij toeschijnt, meer dan andere Modernisten, de mannen die in en
voor en door de kerk een hervorming van het Katholicisme beoogden. Meer bv. dan
schijnbare of eenzijdige modernisten, als Albert Ehrhard en Alfred Loisy.
Ehrhard, professor te Weenen, trachtte in zijn dadelijk en vaak herdrukt boek Der
Katholizismus und das zwanzigste Jahrhundert im Lichte der kirchlichen Entwicklung
der
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Neuzeit1) aan te toonen, dat het Katholicisme nog steeds aan de moderne kultuur den
weg wijst, mits het loslate of verwijdere wat niet tot zijn eigenlijk wezen behoort.
Daardoor werd hij door sommigen ingedeeld bij de liberalen en reformkatholieken.
Waarop hij antwoordde met een zeldzaam leege antikritiek van liefst ruim driehonderd
bladzijden, Liberaler Katholizismus? waarvan de lezer geen anderen indruk behoudt
dan dat hij een zeldzaam onbelangrijk kerkelijk krakeel bijwoonde. Daarbij was deze
dikke, holle brochure volkomen onnoodig. Want dat Ehrhard slechts schijnbaar een
modernist of reformman was, blijkt uit zijn werk, bv. uit deze wijze van beoordeeling
dier mannen die, in de kerk blijvende, haar van binnen uit wilden hervormen.
‘Diese Persönlichkeiten standen also auf Katholischen Boden und gehören
nicht in den Ahnensaal des Protestantismus. Die berühmteste unter ihnen
ist der Dominikaner Savonarola, eine jener heissblütigen südländischen
Naturen, die uns rätselhaft erscheinen, ein Mann, dessen grösstes Unglück
es war, ein Zeitgenosse des Papstes Alexander VI zu sein, der in einer
anderen Zeit und unter anderen Umständen eine Leuchte der Kirche
geworden wäre... und es ist eine schreiende Ungerechtigkeit, dass man
ihn auf die Stufen des Lutherdenkmals in Worms gestellt hat’ (bl. 93).
Niet alleen wekt zulk een beschouwing de spotzucht: dat men toch maar niet
voorzichtig genoeg kan zijn in het kiezen van zijn tijdgenooten, voornamelijk als
men na zijn dood als decoratief figuur wil prijken op een standbeeld, maar vooral
wekt zij twijfel aan hare geschiktheid om een geloofswoord te spreken tot de kinderen
van onzen tijd. Zij herinnert sterk aan een manier, ook bij protestanten zeer
gebruikelijk: schijnbaar tot de intellectueelen sprekende in hun eigen taal en uitgaande
van hun onderstellingen, richten zij inderdaad tot de geestverwanten een bemoedi-

1) La Saussaye. Geestelijke Stroomingen 1914: Het Katholicisme en de moderne beschaving
bl. 164-197, waarin ook Ehrhard's boek met de hiermede verband houdende literatuur en
verschijnselen wordt besproken en beoordeeld.
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gingswoord, welks accent zeker van gisteren was en ook wel weer van morgen zal
zijn, doch zeker niet van heden is. Volkomen te goeder trouw en met een oprecht
pathos denken zij het verzoeningswoord tusschen den modernen tijd en het christelijk
geloof te spreken, maar omdat zij beider wezen niet doorgronden, brengen zij het
niet verder dan tot wat boeken, die een volgend geslacht al niet meer leest.
Alfred Loisy daarentegen is een echte modernist, maar wat mondain en zeer
eenzijdig. Oorspronkelijk professor aan het Institut catholique van Parijs, werd hij
in 1893 ontzet uit zijn ambt, omdat hij in L' Enseignement biblique, een tijdschrift
met slechts tweehonderd abonné's, gezegd had dat de Pentateuch, zooals wij dien
thans bezitten, niet het werk van Mozes kan zijn, en dat wij in het algemeen de heilige
schrift moeten lezen bij het licht der nieuwere historiographie. In 1900 begon de
ex-professor in de Revue du clergé françedil;ais een reeks artikelen over den
godsdienst van Israël, waarop de kardinaal-aartsbisschop van Parijs deze publicatie
verbood. Toen daarop Harnack's Das Wesen des Christentums (1900) furore maakte,
schreef hij daartegen l'Évangile et l'Église1). Als historicus volkomen op de hoogte
van de veronderstellingen en resultaten der bijbelkritiek volgde en bestreed hij
Harnack op den voet, en trachtte tegenover Harnack te bewijzen dat alleen de kerk
ons het evangelie kan ontsluiten, waarheen trouwens het titelblad reeds wijst, daar
hierop l' Église gedrukt is met een letter dubbel zoo groot als l' Évangile. Dit is zoo
onvervalscht roomsch, dat de protestant Gabriel Monod in de Revue historique (Mars
1903) dit werkje noemde: ‘une apologie du catholicisme, si noble, si intelligente et
si solide que rien certainement, depuis Newman, n'a été publié qui soit plus de nature
à faire accepter le catholicisme par des esprits éclairés.’ En toch heeft de
kardinaal-aartsbisschop van Parijs, hierin gevolgd door een heele reeks
hoogwaardigheidsbekleeders, dit werk veroordeeld, gelijk de schrijver

1) Dit werkje is niet meer in den handel; ik citeer naar de troisième édition, 1904.
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onder overlegging van alle documenten ons vertelt in Autour d' un petit Livre (1903).
Op het eerste gezicht vreemd, wordt dit bij nader inzien maar al te duidelijk. Zeker,
Loisy bestrijdt Harnack en Sabatier, maar hij doet dit zóó enkel op hun terrein en
met hun wapenen, zóó onbevooroordeeld als man van exacte wetenschap, die
heelemaal niet weet of wil weten waar zijn onderzoek hem zou brengen, zóó zonder
één oogenblik om te zien naar of gebruik te maken van wat de kerk in deze heeft
gepredikt, dat dit doodzwijgen van alle roomsche autoriteiten en praktijken erger
bestrijding daarvan wordt dan van Harnack en Sabatier. Zeker, hij verdedigt de kerk;
maar klinkt daarin niet door de laatdunkendheid, waarmede een verlichte, een
vrijdenker het christendom verdedigt als onmisbare onwikkelingsfaze voor het
onmondig volkje - een verdediging die erger is dan een beleediging? Zeker, na de
veroordeeling van zijn boekje schrijft hij aan den Kardinaal-aartsbisschop: ‘Il va de
soi que je condamne et réprouve toutes les erreurs que l'on a pu déduire de mon livre,
en se plaçedil;ant, pour l'interpréter, à un point de vue tout différent de celui où j'avais
dû me mettre et m'étais mis pour le composer’. Een ‘rétractation’ waarover Zijne
Eminentie zich verblijdt - als over een doode musch, vinden we, als we zien hoe
Loisy glimlacht dat deze rétractation er eigenlijk geen is. Trouwens Loisy weet ook
dat deze Hoog Eerwaarden een priester, die man van wetenschap is, nooit zullen
begrijpen - deze geve hun op zijn tijd de buiging die hun toekomt, maar verder met
prelaten nooit praten. ‘Il ne leur vient même pas en penseé de l'interroger. “Un évêque
ne discute pas, il ne réfute pas, il condamne”, disait naguère un des Prélats qui ont
censuré l'Évangile et l'Église.’ (Autour etc. p. XX). Niet waar, hier is, eer dan een
enfant terrible, een buitenstaander aan het woord. Hetzelfde treft ons in het werk
zelf. Naast rake en positieve kritiek op Harnack en Sabatier, ineens armelijk
rationalisme van den kouden grond. Zoo verdedigt hij den cultus van Christus, dien
Harnack wel niet direct bestrijdt, maar toch een soort idolatrie noemt, o.a. op dezen
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grond dat het christendom ‘par le culte de Jésus et les sacrements qui y sont
coordonnés’ heeft voldaan aan ‘le besoin de déification qui semble inné à la nature
humaine... l'humanité s'élève en lui jusqu à la divinité. On peut dire, si l'on veut,
qu'elle adore elle-même en Jésus’ (p. 266). Iemand wien werkelijk de godheid van
Christus een normaliseerende, levende waarheid is zal zulk een verdediging van
elken tittel en jota van dit dogma verwerpen, als niets verstaande van het mysterie,
dat zij bewijst in plaats van er aanbiddende voor te danken. En hij zal glimlachen:
‘Loisy weet het en heeft gelijk en weet dat hij gelijk heeft; met rationalisten is al
evenmin te praten als met prelaten.’ Daarom schijnt het mij ongewenscht aan Loisy
te vragen wat dat hooger katholicisme beoogt, omdat een richting is te beoordeelen
naar de meest normale vertegenwoordigers dien men er van kent.
Hiervoor komt voor mij Tyrrell het meest in aanmerking. Bij hem ademen we in
een andere sfeer. Want hij is geen aanvallende of verdedigende, geen kritische natuur,
maar een priesterlijke, een medelijdende. Levend in een overwegend protestantsch
land mist hij, de geloovige zoon der Moederkerk, de synthese van geloof en rede en
ziet hij met smart vele zielen verwilderen in den geestelijken chaos dezer dagen. Hij
begrijpt hen, wil hen terugbrengen tot ‘ons aller Moeder’, doch moet hij daarvoor
aanvallen, verdedigen of kritiseeren, dan is dit slechts uiting van zijn priesterlijk
inzicht en medelijdende liefde. Toen dus in 1901 verscheen The Faith of the Millions,
a Selection of Past Essays bij George Tyrrell, S.J. Third Edition 1904, kon de schrijver
met het volste recht daarboven het motto plaatsen: ‘en hij, de scharen ziende, werd
innerlijk met ontferming bewogen over haar, omdat zij vermoeid en verstrooid waren,
als schapen, die geenen herder hebben’ (Mattheüs IX:36). In de Introduction zegt
hij dat we opnieuw moeten leeren wat de kerk in vroeger tijd zoo voortreffelijk
verstond: ‘to address the intelligence of these times in its own language and on its
own presuppositions.’ Dat we daartoe ons minder tot de rede moeten wenden dan
tot de algemeen-
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menschelijke ‘wish to believe’, want deze ‘is the impulsive and effectual cause of
faith; the intellectual justification is but a liberating condition.’ Dat echter de massa
dit niet zal begrijpen, ontmoedige ons niet; integendeel.
‘Our first care in the interest of the millions must be to address ourselves
to the best intelligence, that is, to the few; we must make it evident that
Christ is the only way to the Father, just because He is at once the Truth
and the Life - the highest perfection of the human mind and the human
will; we must show that, as à Kempis says, without that Way there is no
going; without that Truth there is no knowing, without that Life there is
no living’ (I. p. XIX).
Die echter nog verre staan nooit behandelen als vijanden, maar als vrienden, die te
goeder trouw meenen dat wij ons vergissen.
‘Their dislike, when it exists, is usually due to misunderstanding, and is
nearly always moral or even Christian in its basis - resting on some
principle of the Gospel or of the moral law which they suppose to be
violated by our religion’ (I p. XXIV).
Dit is alles zoo zuiver gezien en gezegd dat men zich geen Christen kan denken die
niet zou wenschen dat zijn kerk altijd zoo sprak en handelde. En dit wordt ook prachtig
toegepast in deze vier en twintig essays, die zoowel handelen over Sabatier als
Wiseman, over scholasticisme als mysticisme, die zoowel onze aandacht vragen voor
de heilige Juliana van Norwich als voor artisten als Huysmans of Lippo en voor de
romans van den dag - die kortom ons geheel verplaatsen in het moderne, intellectueele
leven van dezen tijd. Dan geeft hij bladzijden waarbij de protestantsche lezer met
heilige jaloerschheid het roomsche karakter van dit boek, of liever alle begrenzingen
vergeet bij het ruime perspectief, hem geopend.
‘We learn through faith, trough tradition, through imitation, through
unconscious inference, for the most part; that is through sources where
truth is to some extent mingled with error; and, so far as we have leisure
and culture, our reason sifts and analyses these multitudinous assents’ (I
p. 218).
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‘Men are influenced through their imagination and their emotions; and in
nowise through their abstract ideas. In the measure that God is dehumanised
by philosophy, he becomes unreal and ineffectual in regard to our life and
conduct’ (I p. 239). ‘The Christian revelation is perhaps in some sense
more directly a lex orandi than a lex credendi1); the creed is involved in
the prayer.. If any theology of grace of predestination or of the sacraments
would make men pray less, or watch less, or struggle less; then we may
be perfectly sure that such theology is wrong’ (I p. 251/2).
‘Our thoughts are more dependent on our feelings than our feelings on
our thoughts’ (II p. 29). ‘A self-taught man is never educated’ (II p. 84).
‘Nothing is more common than to find a thousand selfishnesses co-existing
and interfering with a dominant unselfishness’ (II p. 87). ‘A man thinks
more fully, more humanly, who thinks not with his mind alone, but with
his imagination, his voice, his tongue, his pen, his pencil. The artist gives
word or expression to what he sees; but what he sees is within him. His
work is selfexpression’ (II p. 102/4).
‘Living is spontaneous self-adaptation to surrounding reality’ (II p. 270).
Doch mocht nu een protestant op grond van dergelijke zijn blijde instemming
verwervende uitspraken, zich dietsch willen maken, derhalve ook op de een of andere
manier te belijden ‘the religion of the millions’, dan zal de' schrijver hem wakker
schudden dat hij een outsider blijft, en dat van alle godsdiensten het katholicisme
het allerlaatst zich leent om door een outsider begrepen te worden, hoe oprecht en
goed-toegerust zich deze daarvoor inspanne (II p. 78).
Dit is maar al te waar. En dit in de eerste plaats nog niet zoozeer omdat het
katholicisme tegenover ons individualisme den nadruk legt op het sociale, en
tegenover ons persoonlijk inzicht op de traditie, want het zijn ultra-protestanten die
deze laatste afwijzen. Wat ik toch heel alleen weet, mag ik ook heel alleen behouden,
zonder

1) Meer een gebod te bidden, dan een gebod te gelooven.
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ooit te zullen weten wat ik behoud. Eerst als mijn woord echo wekt wordt het
waarheid; eerst als het personeele interpersoneel kan worden, zooals een doorgaande
stelling luidt van la Saussaye's Christelijk Leven, heeft het voor mij beteekenis.
Hetzelfde geldt van de traditie. Die zich inbeeldt dat hij zijn geestelijk inzicht zelf
produceert, en niet weet dat wij beginnen met te leven en voor een goed deel blijven
leven van de erfenis onzer vaderen, ja, dat het al mooi is als wij dit patrimonium
zelfstandig reproduceeren en het al een heel bizonder moment in ons leven is als wij
er iets persoonlijks, iets nieuws aan toe kunnen voegen, die is een ondankbare, en
loopt kans een ongeneeslijke dwaas te worden.
In de tweede plaats komt dit slechts gedeeltelijk door de roomsche opvatting van
geloof en kerk. Geloof heet hier: onderwerping van de rede tot het aanvaarden van
uiterlijk verschijnende, geestelijke werkelijkheden, slechts gedeeltelijk ontsloten en
onvolkomen toegepast. Deze beschouwing ontneemt aan het geloof zijn ethisch
karakter van vertrouwen en gehoorzamen, maakt het tot een gemakkelijke tour de
force, die met bekeering, wedergeboorte en heiliging weinig of niets heeft te maken.
Doch hoezeer menig protestant, met mij, deze opvatting van het geloof een leelijke
dwaling acht, zij wordt ook gehuldigd door heel wat protestanten, voor wie het geloof
in de eerste plaats is beamen en onderschrijven van kerkelijk goedgekeurde
leerstellingen. Ten opzichte van de kerk is het evenzoo. Dat de katholieke kerk ook
haar greep behoudt op die gemoederen die ‘not normally religious’ zijn, ja zelfs
‘naturally irreligious’ (II p. 67, 66) zal ieder bewonderen die weet dat een moeder
vooral haar stoute kinderen moet vasthouden, al bedenkt hij daarbij dat
aanpassingsvermogen licht ontaardt in ontrouw aan eigen wezen en roeping. Gaf de
oudere zending van dit aanpassingsvermogen een schoone vrucht in haar kerstening
van het germaansche Juulfeest tot ons Kerstfeest, en volbrengt onze nieuwste zending,
op die lijn blijvend, haar aangelegenste
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werk1), zoover te gaan als Tyrrell, die getuigt: ‘to dwell with delight on the analogies
between Romanism and Paganism’ (II p. 217) begint bedenkelijk te gelijken op: faire
bonne mine à mauvais jeu. Zelfs zullen nog vele protestanten den schrijver bijvallen
als hij de kerk noemt het orgaan des Heiligen Geestes. De universeele kerk, in
oecumenisch concilie bijeengekomen, ‘was preeminently the organ of the Holy Spirit.
The several parts of which it was composed were fallible in their isolation... but
joined together they constituted the infallible Church’ (I p. 172). Dit geloof in de
vergadering vindt men ook bij vele protestanten. Het vergaderen in Jezus' naam,
waaraan de Christus de belofte van zijn heiligende tegenwoordigheid verbindt, vinden
zij blijkbaar zoo gemakkelijk te verwerkelijken, dat zij, vergetende dat een kerkelijke,
de hoogste kerkelijke vergadering, Jezus als godslasteraar heeft veroordeeld,
onverdroten vergaderen en de komst van Gods Koninkrijk verwachten van vergaderen.
Wie echter weet hoe geregeld Kaiaphas voorzit in elke club onbekeerden, die zegt
te vergaderen in Jezus' naam; wie ook den werkelijkheidszin najaagt van dien
oprechte, dien ik eens in vergadering van toegewijde zendingsmannen hoorde zeggen:
‘Liebe Brüder, jeder von uns ist ein vorzüglicher Mensch sondern als Collegium
taugen wir gar nichts’ - die gevoelt hoe gevaarlijk het kan worden in de vergadering
te gelooven. Dit gevaar doet dan ook het protestantisme scherp onderscheid maken
tusschen zichtbare en onzichtbare kerk.
Waar echter de schrijver, dit gevaar voorbijziende, de kerk, dat is het onfeilbare
geheel, verkregen door vergadering van feilbare (sic!) individuen, eenvoudig vereen-

1) Een eigenaardig staaltje daarvan vermeldt Dr. F.J. Fokkema in de Mededeelingen van wege
het Ned. Zendelinggenootschap (1915, bl. 208-212) over ‘Het feestelijk schoonmaken der
graven in Posso’. Waaruit blijkt dat de zendelingen daar de mogelijkheid overwegen dit
oorspronkelijk aministische feest langzamerhand om te zetten in een christelijk, door het te
doen plaats hebben op den tweeden Paaschdag, en het te maken tot een soort Opstandingsfeest.
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zelvigt met het Koninkrijk Gods, wordt ieder protestant zich bewust hier te staan
voor de onoverbrugbare kloof die hem van het katholicisme scheidt. Dat niet de
Heilige Geest maar de kerk den geloovige leidt in alle waarheid, zoodat het kerkelijk
dogma evengoed van goddelijke autoriteit is als de heilige schrift, waarmede het in
wezen gelijk is, ja, eigenlijk nog meer, zoodat de kerk b.v. Christus' opstanding
belijdt, nog niet zoozeer omdat het evangelie dit verkondigt, als wel omdat zij er bij
is geweest en zich dit feit herinnert (‘her own memory of the event’ I. p. 143, 159)
neen, daarvan zal hij nooit iets begrijpen. Dat die onfeilbaar zich herinnerende kerk
hem niet wordt voorgesteld als een desideratum van kerkelijke heeren, maar als een
concrete, met goddelijke autoriteit leerende realiteit - ‘almost a person’ (II p. 78) zoodat wij persoonlijk in die persoonlijke kerk moeten gelooven, precies als de
discipelen in Jezus Christus geloofden (II p. 127), neen, dit zal ieder protestant als
een griezelige dwaling blijven verwerpen.
Dit weet de schrijver ook best. ‘The idea of a Church in any Catholic sense of the
term is as much out of place in a strictly Protestant mind, as a cuckoo's egg in a
hedgesparrow's nest’ (I p. 61). Uitnemend geteekend. We weten hoe dit proces
verloopt. Het bij een spreeuwenkiekentje vergeleken reusachtige koekoeksjong eischt
alle voedsel voor zich alleen op, gedijt onbedaarlijk, werpt de doodhongerende
spreeuwtjes uit het nest, en troont daarin nu met monarchale zelfgenoegzaamheid.
En de arme spreeuwen sloven zich half dood om op te kweeken wat het leven van
hun leven uitwerpt en doodt. Dit gruwelijk proces, dat we met pijnlijke beklemming
als een griezelig mysterie der natuur gadeslaan, zullen we dit in de sfeer der geestelijke
levens vrijwillig aan den gang brengen? Zullen we de wondere veelvormigheid van
persoonlijk leven, door het evangelie der individueele bekeering en wedergeboorte
gewekt, opofferen aan de ideaal-rustige eenheid der katholieke kerk, die evenveel
en even weinig heeft van de gemeente des koninkrijks als een koekoek van een
spreeuw? Het beantwoorden
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van zulk een onmogelijke vraag zou ons zeker een reeks genoeglijke momenten
geven, als helaas de verwerkelijking van zulk een ontzettende vergissing ons niet
zoo wanhopig-bedroefd stemde.
Toch vergeten we niet dat Tyrrell ons dit voorbeeld zelf aan de hand deed. Hij
kent onze bezwaren en heefft ze gewogen, - al bevond hij ze te licht. Al weten wij
dat er ander protestantisme is dan hij kent, wij zullen zijn exceptie van onze
beoordeeling niet overnemen. Hij kent onze zwakke kanten gelijk die der roomsche
kerk - en waren protestanten van het vrijdenkerig type te genezen van hun vooroordeel
dat hoe schitterender figuur een roomsche maakt hij des te gevaarlijker agent is van
den vorst der duisternis, wij zouden hun de kennismaking aanbevelen met dezen
nobelen roomsche van oprecht-religieuse natuur. Kon ooit iemand een ‘hooger
katholicisme’ prediken en daarvoor eerbiedige erkenning vragen dan hij? - en daarom
is het zoo tragisch dat hij aan den lijve moest ondervinden dat zijn kerk van dit hooger
katholicisme niet wilde weten.
Van de kerkelijke tucht, op hem uitgeoefend gaf Tyrrell ons zelf verslag in zijn A
Much-Abused Letter 1906. Achter zijn naam staat niet meer S.J.; hij is geen lid meer
van de Societas-Jezu; en het boekje verschijnt zonder kerkelijke approbatie.
Ziehier wat er gebeurde. Een van huis uit goed-katholiek Universiteits professor
komt in moeilijkheid. Zijn hem tot taak gestelde historische, philologische en
philosophische studiën brengen hem in aanraking met de resultaten der bijbelcritiek.
Door eigen studie nog meer dan door bestrijding van niet-katholieke collega's gaat
hij inzien dat het conservatieve standpunt niet meer is te handhaven: ‘that the
conservative positions are maintained by ignorance systematic or involuntary’ (p.
48). Terwijl bovendien zijn katholieke studenten van hem verzoening van de resultaten
der wetenschap met de traditioneele theologie verwachten. Moet hij, nu hem dit
onmogelijk blijkt, niet de kerk verlaten? Hij wendt zich tot een biechtvader. Deze
zegt dat hij alleen katholiek kan blijven, als hij zijn wetenschap
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prijs geeft. Een tweede biechtvader geeft een ontwijkend antwoord. Een derde is
even intransigent als de eerste. Een vierde enz. Eindelijk wijst een prelaat, ‘unwilling
to let so large a fish slip the net of Peter,’ (p. 27) hem op Tyrrell.
Deze aanvaardt de taak. Hoewel zich bewust geen panacee te hebben tegen deze
kwaal, ach, zoo algemeen verspreid, tracht hij deze bezwaren te ondervangen in een
brief dien hij niet publiceert, doch voor zijn vrienden in enkele exemplaren laat
drukken. Deze brief is een model van zielzorg.
Volkomen verplaatst hij zich op het standpunt van zijn biechteling, zonder dit
geheel te deelen. Welnu, hij is verwonderd noch ontdaan door de bezwaren zijns
vriends. Leven is kritiseeren en kiezen - dit geldt ook van geloofsleven. Wij moeten
onderscheiden tusschen geloof dat is ‘mental assent to a system’ (p. 51), en geloof
dat is leven. Wij kunnen leven zonder een juist begrip van het leven te hebben. Daar
is een onbewust leven van Gods volk - en een bewuste formuleering daarvan door
de kerk. Het eerste deelende en het laatste niet of slechts ten deele, behooren wij toch
te blijven in de kerk. Want ‘the principle of schism or disintegration is per se a very
mischievous one’ (p. 61.) Wij kunnen één zijn met de kerk al zijn we dit niet met
haar theologen, die maar specialisten blijven. ‘After all, the Catholic outlook is larger
than the clerical’ (p. 66). Onmisbaar is geloof. ‘Faith is a seeing of God, not face to
face but through a glass darkly; still it is a seeing for oneself; not a believing on
hearsay’ (p. 69). Daardoor blijven wij in gemeenschap niet alleen met de katholieke
kerk, maar met alle geloovigen, van welken naam ook. Normale voorwaarde voor
zulk een geloofsleven is te blijven in de gemeenschap der geloovigen. Daarvan geeft
nu de katholieke kerk een gebrekkigen doch den besten vorm. In haar blijvende
hebben wij het wezenlijke van het bijkomstige te zuiveren. Zoo aanvaarden wij
dankbaar het rijke erts harer dogma's, uitzuiverende het goud van de slakken. Zoo
bv. de mis hoorende, vereenigen wij
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ons met den mystieken Christus, wiens wereld-omvattende zelfofferande ons redt.
Wij erkennen de onmisbaarheid der kerk, met haar traditie, dogma's en hierarchie,
maar niet als doel in zichzelve. ‘The visible Church (unlike the invisible) is but a
means, a way, a creature, to be used where it helps, to be left where it hinders. It is
not the Kingdom of Heaven, but only its herald and servant’ (p. 86/7). Dus niet bang
zijn voor de anathema's der theologen, maar gelooven in Hem die leven wekt uit den
dood. ‘May not Catholicism like Judaism have to die in order that it may live again
in a greater and grander form?’ (p. 89).
Daarop ontvangt Tyrrell 7 Januari 1906 van den generaal der Jezuieten een brief
met de vraag of hij de schrijver is van den confidentieelen brief, die in een bijgevoegd
nummer van de Milaneesche Corriere della Sera, door den Vaticaanschen
correspondent van dat blad daarin wordt geëxcerpeerd en genoemd: precies een
hoofdstuk van Fogazzaro's Il Santo.
Tyrrell had exceptie kunnen pleiten. Het vertrouwelijk schrijven was tegen zijn
wensch gepubliceerd en daarbij zoo eigenaardig vertaald dat terwijl Tyrrell daarin
de houding der conservatieven verklaarde uit ‘ignorance, systematic or involuntary’
(p. 48 zie boven bl. 353), de Corriere in plaats van involuntaria zette voluntaria,
waardoor dit een persoonlijke beleediging der conservatieven werd. Doch hij zocht
geen uitvluchten, erkende den brief geschreven te hebben, doch als vertrouwelijk als
‘a medicine for extreme cases; not for common ailments’ (p. 7).
Daarop antwoordt de generaal dat door hem geraadpleegde theologen oordeelen
dat er ontoelaatbare beweringen voorkomen in bewusten brief, dat deze bovendien
bij velen ergernis heeft verwekt, zelfs bij eminente dignitarissen, die zulke dingen
allerminst van een Jezuiet verwachten, en dat hij dus, om de ergernis weg te nemen,
Tyrrell sommeert openlijk het in den brief gezegde te herroepen.
Tyrrell zendt dan een te publiceeren verklaring waarin hij uiteenzet dat de Societeit
van Jezus natuurlijk niet verantwoordelijk is voor de private correspondentie harer
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leden, en dat hij dit vertrouwelijk schrijven nooit bestemde tot voedsel voor iedereen,
maar gebruikte als ‘the medicine intended only for some’ (p. 11). Hierbij voegde hij
een particulier schrijven, waarin het volgende merkwaardig is: ‘Am I to say that
Religion is primarily theology, and not Eternal Life?... I should be contradicting the
Scriptures and the greatest saints and doctors of the Church’ (p. 10).
7 Februari 1906 ontvangt hij daarop van den Engelschen provinciaal der Societeit
het bericht dat het document van Rome is afgekomen waarbij hij wordt ontslagen
als lid der Societeit en gesuspendeerd in zijn priesterambt.
Hij vraagt de reden van zijn ontslag, verneemt echter geen andere dan die ergernis
en de eischen der kerkelijke autoriteit en schrijft dus den 17en Februari zijn
afscheidsbrief aan den generaal met dit merkwaardige slot:
And though you may say, God forbid! I do not doubt that in the deepest
principle of all we are more in agreement with one another than with many
of our respective fellowthinkers. I thank you for your promised prayers
and holy sacrifices. My own sacrifices must now be of another - and more
expensive if less valuable - sort, but such as they are I will offer them for
you (p. 14).
Niet waar, dit teekent de innig-roomsche mentaliteit van dezen door de roomsche
kerk gebannene, die niet buiten de ‘wierooklucht’ kan leven, evenmin als onze Vondel
of Stalpaert van der Wiele dit konden, die roomsch werden of bleven in een tijd toen
dit beteekende zichzelven dagelijks te verloochenen. Laten wij zulk een zielehoogheid
ten minste bewonderen, nu wij het niet kunnen begrijpen. Maar vooral moeten wij
in hem den zielzorger bewonderen, die om een drenkeling te redden het gevaar niet
schuwt zelf drenkeling te worden. Deze begeerte doet hem onroomsche dingen
zeggen, en die wij niet te gauw voor concessies aan het protestantisme boeken, al
zien zich ergerende dignitarissen deze daar natuurlijk voor aan. Niet de waan van
den verlichter, niet de tactlooze eigenwijsheid van den kamergeleerde, nog minder
het unfair bedrijf van den onthuller of de lust hervormertje te spelen, maar priester-
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lijk medelijden doet den zielzorger dezen brief er op wagen. Wordt dit waagstuk op
alle mogelijke wijze misduid, wordt deze barmhartige Samaritaan door priester en
leviet veroordeeld omdat hij onrechtzinnig zich vermeten heeft te doen, wat zij alleen
rechtzinnig konden doen - maar niet deden - dan treft ons zijn nobele houding. Hij
roept geen publiek schandaal of kerkelijke doleantie in het leven, omdat de autoriteiten
zich vergrepen aan zijn dierbare persoon. Zeker, nu hij is gesuspendeerd, moet hij
dien vertrouwelijken brief wel reproduceeren, al was het alleen om misbruik daarvan,
als de Corriere pleegde, in het vervolg te voorkomen. In zijn inleiding en verklarende
noten laat hij ons in zijn gemoed lezen. Hij is een gentleman, die genoeg objectiviteit
en humor, scepsis en zelfkennis bezit om nòch zichzelven op te blazen, nòch de
anderen te verguizen. Hij weet veel, doch leeft niet van zijn wetenschap, maar van
zijn geloof. Hij heeft lief en moet dus lijden, doch dit ontneemt hem het vertrouwen
niet, doet hem integendeel zich des te kinderlijker overgeven aan de leidingen Gods.
Zooals Tennyson zoo schoon zeide1):
Thou wilt not leave us in the dust;
Thou madest man, he knows not why;
He thinks he was not made to die
And Thou hast made him, Thou art just.

Daarom kan hij trouw blijven èn aan de hem veroordeelende kerk èn aan zijn hem
in deze vrijsprekend geweten. De kerk, och, hij kan niet zoo boos op haar worden
als zijn vrienden. De paus, de zwarte (d.i. de generaal der Jezuieten) zoowel als de
witte (d.i. de officieele) is lang niet zoo zelfstandig en vrij, als men wel denkt. En,
glimlacht hij: ‘when dignitaries are scandalized, and the souls of cardinals imperilled,
something must be done at once, nor is there time for the niceties of ideal justice’
(p. 103). Zij kunnen hem van zijn ambt ontzetten, van het altaar verwijderen - en wat
zulk een verbanning beteekent voor iemand die zijn leven er aan gaf om het altaar
te mogen

1) Door hem niet hier geciteerd, maar in The Faith of the Millions (II p. 238).
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bedienen, kunnen wij, buitenstanders, weer niet begrijpen - zij kunnen hem niet
verwijderen van zijn geweten, niet ontslaan van zijn plicht, ook niet van dezen
onaangenamen plicht dezen vertrouwelijken brief en zijn geschiedenis nu te
publiceeren. ‘I do it as a duty te others; above all as a duty to my own conscience,
from which no one can dispense me’ (p. 104).
Verbannen van haar altaar, toch der kerk getrouw, blijft hij arbeiden. En dit te
meer sinds de Encycliek Pascendi van Pius X het streven der modernisten botweg
veroordeelde. Voor ons is die Encycliek door haar eenzijdige, zielige
consequenzmacherei nog meer een curieuse dan een onstichtelijke lectuur. Voor
Tyrrell was zij een bedroevend bewijs opnieuw dat de officieele kerk niets begreep
van de teekenen der tijden, niets van het probleem, door God hem opgegeven. Doch
hij weet: de moeilijkheid, waarin Gods leiding hem bracht, is die van velen. Voor
zichzelven een uitweg zoekend, werkt hij, zwak van lichaam, doch sterk van geest,
aan de bevrijding van allen. Die uitweg zal zijn een synthese van den christelijken
en den modernen geest. Een zeer eigenaardige poging daarvan waagt hij in het Juni
1909 gedateerde werk Christianity at The Cross-Roads4) 1913, aan welk manuscript
hij de laatste hand legt, als hij van zijn moeitevollen arbeid wordt afgeroepen om in
te gaan in de welverdiende rust.
Dit door zijn vrienden uitgegeven werk is thans in aller hand. Ik vertaal er de
volgende gedachten uit, meer om de herinnering er aan op te frisschen, of tot
kennismaking op te wekken, dan mij op te werpen als bevoegd beoordeelaar.
De modernisten, zegt hij dan, waarvan de Encycliek Pascendi een voor eigen
gebruik vervaardigde parodie bestreed, zijn geen nieuwlichters. Zulke bestaan er
wel, maar dit zijn discipelen van Harnack, niet van Loisy. De echte modernist gelooft
evenzeer in traditie als in moderniteit - en terwijl hij een synthese van beide beoogt,
heeft zijn geloof in traditie hierbij de prioriteit.
Het modernisme, niet door de liberalen maar door de

Onze Eeuw. Jaargang 16

359
ultra-traditionalisten aldus gedoopt, dat een synthese beoogt van wat het wezenlijke
is in den christelijken godsdienst en in den modernen geest, bereikt in de
roomsch-katholieke kerk haar meest zuivere en acute openbaring, doch raakt min of
meer elke dogmatische kerk. Rome, welker leer de scholastieke logica maakte tot
één onbreekbaar geheel, bloedt dood als zij haar kleinsten vinger zou laten
amputeeren, doch als Rome sterft, dan mogen ook die andere kerken hun begrafenis
gaan regelen. Want het gaat hier niet om een of ander dogma, maar om de wezenlijke
waarde van elk dogma. Het gaat hier niet om wat min of meer moderne praktijk,
maar om de theorie van het geheel, gezien bij het licht en de philosophie van het
moderne historische onderzoek.
De oude, door Bousset voor het gebruik in elkaar gezette, orthodoxie neemt aan
dat de leer der katholieke kerk altijd dezelfde is geweest. Het geheele dogmatische,
sacramenteele en hierarchische systeem is reeds door Christus gegeven aan zijn
apostelen, en door hen aan hun opvolgers. De Onbevlekte Ontvangenis van Maria
was dus volgens Pius X reeds bekend aan de patriarchen1). De taak der kerk is dit
haar toebetrouwde pand te bewaren, onverminderd, onvermeerderd. Voor haar is de
ware definitie van ketterij: nieuwigheid. Een oecumenisch concilie verklaart niet wat
geloofd moet worden, maar wat overal en ten allen tijde geloofd is door de geloovigen,
met uitzondering van een minderheid, die dan ketters waren ter goeder trouw. De
nieuwere orthodoxie heeft deze curieuze beschouwing wel wat trachten te
moderniseeren, doch kwam daardoor met zichzelve in hopelooze tegenspraak.
Newman begreep dat openbaring moet onderscheiden worden van theologie. Hij
trachtte de oude waarheid te verdedigen met het wapen van den modernen tijd:
ontwikkeling - maar wie zijnen tegenstander de keus der wapenen geeft, geeft hem
de overwinning.
Verstandiger doet de roomsche kerk door haar van

1) Evenzoo is volgens Dr. A. Kuyper ook reeds Abraham een Calvinist. (Het Calvinisme. Zes
Stone-lezingen bl. 26).
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het scholasticisme afkomstige systeem derhalve alleen te willen verdedigen met de
wapenen van het scholasticisme. Newman kende geen Duitsch, en wat die allen met
elkaar overhoop liggende critici beweerden, bleven voor hem studeerkamerdisputen,
die den man van de straat niet raakten. Sinds echter de resultaten van hun onderzoek
gemeengoed der menschheid werden, wordt de katholieke geleerde, die aan Newman
vasthoudt, een medestander der nieuwe historici. Toch blijven zij gescheiden. Voor
mannen als Harnack en Bousset was Jezus een mensch vervuld van Gods geest, die
de eschatologische en apocalyptische verwachtingen van zijn tijd slechts accidenteel
gebruikte voor zijn ethische prediking van liefde tot God en den naaste, van het
Koninkrijk Gods in ons. Zij maakten van den Joodschen profeet een
negentiende-eeuwsche moralist, die professoraal dweept met het humaniteitsideaal.
Wat Jezus echter geweest zij, zeker geen liberaal-protestant - dit blijft de beteekenis
van Loisy's werk, waarvan Rome zoo niets begreep, dat het in het modernisme bleef
zien een tendenz naar het protestantisme en rationalisme. Daarom sluit de modernist
zich niet aan bij Harnack, maar bij Johannes Weiss en zijn volgers, die den nadruk
legden op den eschatologischen en apocalyptischen vorm van het evangelie.
Jezus, zooals het nieuwste onderzoek hem teekent, vertoont dit beeld. Zijn
Messias-bewustzijn, vrucht van voor ons onnaspeurlijke openbaring, was de centrale
kracht zijns levens. Krachtens dit bewustzijn weet hij zich de Zoon des Menschen
der Joodsche eschatologie, een bovenmenschelijk, hemelsch wezen, en als zoodanig
zal hij het Koninkrijk Gods verwerkelijken, dat bovennatuurlijk is, doch tegelijk
weet hij zich de Zoon van David, de ‘lijdende knecht des Heeren,’ die verheerlijkt
zal worden - dus twee naturen in één persoon. Hij komt het Koninkrijk Gods brengen,
en het laatste hoofdstuk van menschelijke historie afsluiten. Hoewel slechts
rechtvaardigen het koninkrijk zullen binnengaan, bestaat dit niet uit rechtvaardigheid;
eeuwig leven is iets anders dan zedelijk leven. De
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door hem geëischte rechtvaardigheid is niet van hem oorspronkelijk; wel
oorspronkelijk is zijn prediking der transfiguratie des levens in het koninkrijk, door
de Joodsche apocalypse verwacht. Tot die transfiguratie was de doop, waarbij Jezus
vervuld werd met den Heiligen Geest, een inwijding. Die uitstorting des Heiligen
Geestes is bij Joël het begin van den Dag des Oordeels. Van zijn doop begint Jezus
den strijd met den Satan, die zich de heerschappij over de wereld heeft aangematigd,
den strijd dus tusschen het rijk des Satans en het Koninkrijk Gods. Om dat Koninkrijk
Gods leert het ‘Onze Vader’ bidden, dat in de eerste plaats eschatologisch is. Jezus
tart de Machten der Duisternis en ontmaskert ze in een laatsten aanval. Zijn leven is
één zoeken van dien dood die het Koninkrijk zal openen voor alle geloovigen. Hij
sterft om den zijnen de heerlijkheid te geven, die hij binnengaat als Zoon des
Menschen - een godslastering voor de Joden, die hem aan het kruis brengt. En
daarvóór geeft hij in het Avondmaal niet een zinnebeeld maar een krachtdadig
onderpand van deelgenootschap aan het Messiaansche feestmaal in het komende
Koninkrijk.’
Is deze lezing van het evangelie de juiste1), dan blijkt de Christus van het liberale
protestantisme een fictie, en de Christus van het katholicisme het meest
overeenkomstig de werkelijkheid. Want het eerste geeft meer een godsdienstige
ethiek dan een godsdienst en wijst eigenlijk alleen op het Heden. Terwijl het
katholicisme juist wijst op het Einde, op de komst van den Zoon des Menschen op
de wolken, op een bovennatuurlijken, eeuwigen Hemel en Hel. De Duivel is een
feitelijke macht voor het katholicisme, en zijn doop, die den mensch opneemt in den
dienst des Koninkrijks, begint met renunciatie van den Duivel en maakt van elken
priester een geordenden duivelbanner. Evenzoo verzekert het roomsche sacrament
niet het zedelijk leven van heden, maar het bovenzedelijke leven van de toekomst.
Alleen de sacramenten maken ons kinderen

1) Wat Tyrrell (p. 60) zegt niet te kunnen beoordeelen.

Onze Eeuw. Jaargang 16

362
Gods, niet de zedelijkheid, die daarvan de vrucht is. Het Koninkrijk was dus niet
enkel spiritueel, zooals de Hellenisten fabelden, het had ook zijn tastbare verschijning
van verheerlijkte menschheid. Jezus wilde den tempel niet afbreken, integendeel,
zoo die werd afgebroken, hem weer opbouwen. De dienst van den St. Pieter is niet
dezelfde, doch wel van hetzelfde type als die van den tempel. In dien zin is de
katholieke kerk eenswezend met, en een voortzetting van den discipelkring, dien
Jezus rond zich vergaderde, en wat de protestant noemt de ‘magische’ opvatting van
het sacrament behoort tot de grondgedachte (idea) van Jezus. En ditzelfde geldt van
alle kenmerkende leerstukken der kerk.
Heeft dit apocalyptische voor ons nog beteekenis? Direct niet, wel indirect. De
persoonlijkheid van Jezus is ons autoriteit, niet zijn apocalypse, die hij als op
Joodschen bodem exotische plant vond. Zeker, maar zijn moreele invloed berust op
zijn mystische. En daarbij: Jezus denkt en spreekt niet in de categorieën van de
negentiende eeuw: zijn autoriteit berust hierop dat hij optreedt als Messias, Zoon des
Menschen, niet als profeet. Trouwens, elke ware godsdienst is transscendent van
wezen, zich uitend in symbolischen vorm. Wij begrijpen slechts een weinig van
dezen symbolischen vorm van het evangelie, gelijk het nageslacht slechts zeer
gedeeltelijk ons symbolisme zal begrijpen. Derhalve hebben wij den apocalyptischen
vorm, waarin Jezus zijn godsdienstige idee belichaamde, als klassiek en normatief
te aanvaarden.
Hetzelfde geldt voor de ons op het eerste gezicht zoo vreemde visioenen. Deze
getuigen van de gewenschte harmonie tusschen ons en het transscendente. Dit laatste
is de essence der godsdienstige idee, waaraan onze zedelijke aesthetische en
intellectueele eischen zijn gesubordineerd. De waarde van het visioen is wat het
uitwerkt; - de invloed van Jezus' persoonlijkheid verzekert de geheel-eenige
openbaring, hem geschonken.
Hoe wordt dit voor ons nu weer levend? Als wij bedenken, dat het zedelijke niet
het hoogste leven is, zelfs
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niet altijd religieus is. Dat onze richting naar het absolute, - waardoor het relatieve
ons even rampzalig maakt als de in een kooi geboren vogel, die zich afvraagt waarvoor
die vleugels toch dienen, - niet verwerkelijkt wordt door een bemiddelende macht
der natuur, zooals de evolutionist fabelt, maar door een overzetting in de
transscendente wereld, ons door het evangelie gepredikt als een gave Gods. Hier
krijgt het geloof in geestelijke onsterfelijkheid, dat niet is een gegeven maar een
postulaat van het zedelijk leven, zijn beteekenis als een leven met God, ons
gerealiseerd doordat de Zoon des Menschen met zijn engelen den Satan met zijn
engelen overwint. Jezus' opstanding en hemelvaart, moeilijk uit te drukken in de
termen van ons psychisch en organisch leven, wordt hier bewijs en eerste vrucht dier
overwinning, en daardoor zoowel fundament als bekroning van ons leven. Deze
zekerheid, door het christelijk geloof gesymboliseerd in de prediking der onmiddellijke
nabijheid van het Einde, kreeg wel uitwassen in een oostersch ascetisme, dat meer
van buddhistischen dan van christelijken huize is, maar blijft voor ons een der
werkzaamste elementen van het evangelie, ons reeds in de synoptici gegeven, en
door een latere theologie onvolkomen gereproduceerd. Hetzelfde geldt voor den
strijd tusschen God en Satan. Dit op het eerste gezicht zoo vreemde dualisme is
anders niet dan het zuiverste symbool van den onloochenbaren strijd tusschen goed
en kwaad. Erken de absolute, bovenmenschelijke, boventijdelijke eischen die het
geweten ons dicteert, en ge vertaalt het vanzelf in de schildering van een strijd in
den hemel om de zielen der menschen. Deze beaamt de transscendente waarde onzer
zedelijke strevingen, onafhankelijk van hun succes of mislukking.
Derhalve is zonde niet een zedelijk gebrek, maar een vervreemding van geest en
geest, de breuk van een wederzijdsch verbond. Wie dit verbond vasthoudt, krijgt
daardoor autoriteit de zondaars te vergeven. Jezus' volheid van geest werkt
verzoenend, zonde uitwisschend, en door zijn geest ontvangen de apostelen dezelfde
macht.
Geven ook de Paulinisch-Johanneïsche geschriften een

Onze Eeuw. Jaargang 16

364
meer door hellenistische gedachten bevruchte vertaling van dit symbolisme, als
vertaling verwijzen zij naar het origineel, en levenservaring zegt ons dat het
symbolisme der apocalyptische visie meer overeenkomstig onze geestelijke behoeften
is dan het hellenistische intellectualisme.
Derhalve is de katholieke godsdienst de meest zuiverchristelijke. De Jezus der
eerste eeuw zou zich minder thuis gevoelen in een liberaal protestantschen kring dan
in een roomsch-katholieken, met zijn sacramenten, tempels, priesters, altaren en
exorcisme. Dit alles zou hij zeker niet veroordeelen; wel het misbruik er van. De
katholieke kerk heeft derhalve het aarden vat bewaard met zijn hemelschen schat,
wie het aarden vat braken, verloren ook goeddeels den hemelschen inhoud. Doch
deze ware katholieke kerk is, gelijk altijd, een kleine minderheid tusschen de
katholieke belijders. Tegen het bederf, de ontaarding en wereldsche praktijken heeft
deze kleine minderheid te protesteeren, niet als vermomde liberalen of protestanten,
maar omdat zij overtuigd zijn dat de roomschkatholieke kerk is de authentieke
voortzetting van het oorspronkelijke christendom.’
Doch deze overtuiging brengt hem vanzelf tot de tweede vraag: ‘indien het
katholicisme is het authentieke christendom, hoe is dan de verhouding van het
christendom tot de andere godsdiensten?
De waarheid is één en exclusief. Paulus noemt die in Christus gelooven het ware
Israël, beschouwt de Joden als ketters. De katholieke kerk is even exclusief, noemt
een ketter erger dan een ongeloovige, maar ziet in alle ter goeder trouw dwalenden
menschen op weg naar de kerk.
Een opinie is echter niet exclusief; voor de meesten is godsdienst een zaak van
opinie geworden. Die erkent dat er godsdienstige behoefte is, maar vindt het
impertinent in te gaan op die behoefte. Die wil wel zoeken, maar niet vinden. In deze
sfeer kan hoogstens van katholiciteit worden gesproken, op dezelfde manier als een
dwaas wel eens vraagt naar een boom die de kwaliteiten heeft van alle boomen. Dan
krijgt men een wetenschap van den
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godsdienst, koud als marmer en zonder leven, die een reactie van vaag mysticisme
in het leven roept.
Daartegenover geeft de wetenschap die ook intolerant, katholiek en cosmopolitisch
is, een goede analogie voor den éénen godsdienst. Dezen godsdienst moeten we dan
door historisch inzicht benaderen. De wetenschappelijke waarheid, door duisternis
naar het licht strevend, gaf ons door de kennis der natuur en haar wetten een
cosmopolitische beschaving. Zoo zoekt het historisch onderzoek den cosmopolitischen
godsdienst en bevindt dat het katholicisme, dat geen essentieel element van het
christendom uitschakelde, dien schenkt. In het middenpunt daarvan staat Jezus, niet
slechts als het geopenbaarde ideaal van menschelijke persoonlijkheid, doch als een
krachtig, levend, zichzelf mededeelend ideaal, een vuur dat zich verspreidt van ziel
tot ziel. Hij is de goddelijke geest, die zichzelven mededeelt door de sacramenteele
macht van het evangelie en de kerk. Dit vinden wij implicite en gedeeltelijk explicite
in de synoptische evangeliën en in de christo-katholieke traditie, gedeeltelijk ook in
die protestantsche kringen, die aan de sacramenteele, zichzelve mededeelende
persoonlijkheid van Christus vasthouden. De kerk is het mystieke lichaam van
Christus, is een mysterie en een sacrament, evenals de persoonlijkheid van Christus,
waarvan zij een uitbreiding is. Deze kerk kan allen omvatten en hen opvoeden door
het uiterlijke tot het innerlijke. Daarom kan de modernist de kerk niet verlaten; waar
toch elders zou hij het ware katholicisme vinden, waarop hij hoopt, en dat hij, zij het
door oordeelen heen, ziet komen?’
Dit natuurlijkerwijze wat dorre relaas geeft slechts zeer onvolkomen de suggestieve
gedachten weer, die de lezing van Christianity at the Cross-Roads tot een
ontdekkingsreis maken. Toch oriënteert het ons voldoende voor het antwoord op de
vraag of hier nu dat ‘Hooger Catholicisme’ is bereikt, waarvan Tyrrell telkens spreekt.
En dan blijf ik dit betwijfelen, om de volgende redenen.
Vooreerst omdat zijn uitgangspunt zoo onzeker is. Dit schijnt niet zoo. Om het
wezen des Christendoms
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te kennen, wendt hij zich immers niet tot een dogma, maar tot de onbevoordeelde
wetenschap, tot het historischkritisch onderzoek. En niet tot eenige
tusschenschakeeringen maar tot de consequenste vertegenwoordigers èn van het
traditioneele Christendom èn van het kritisch onderzoek. Terecht ziet hij ook dat het
probleem van het christendom is Christus. En dus vraagt hij wie Christus is. En
bemerkt dan dat het historisch-kritisch onderzoek ons op tweeërlei manier de
evangeliën leert lezen. Zooals Harnack het doet, of zooals Johannes Weiss het doet.
Wie Harnack volgt komt tot ‘The Christ of Liberal Protestantism’, tot een Christus
voor wien het incidenteele moralisme van het evangelie het één en al wordt. Wie
Johannes Weiss volgt, komt tot ‘The Christ of Eschatology’, tot een Christus voor
wien de verwachting van het spoedige Einde aller dingen, evenals voor het evangelie,
de centrale gedachte is. Doch nu komt Tyrrell tot de fatale hier boven (bl. 361 noot)
reeds vermelde uitspraak dat hij niet in staat is te beslissen1) welke dier beide manieren
het evangelie te lezen de juiste is. Terwijl hij bovendien voorbij ziet dat dit dilemma
een gewild en niet een gegeven dilemma is. Immers hij verzuimt eenvoudig te rekenen
met de zeer verbreide Christusbeschouwing die bv. is gegeven in Fairbairn's Christ
in Modern Theology, welke zich van elke eenzijdigheid zoekt te spenen. Vooreerst
is dus het probleem te eenzijdig gesteld, en ten tweede verklaart hij zich onbevoegd
een uitspraak te doen tusschen deze twee door hem tegenover elkaar gestelde
Evangeliebeschouwingen. Moet uit deze onzekerheid niet volgen dat hij zich derhalve
van gevolgtrekkingen in dezen onthoude? Toch doet hij dit niet, en geeft beslist aan
de voorstelling van den eschatologischen Christus de voorkeur. Waarom? Omdat
deze volkomen overeenstemt met ‘The Christ of Catholicism’. Maar volgt hieruit
niet dat het beeld van dezen katholieken Christus wankel komt te staan, gefundeerd
als het is op een ‘resultaat’ van historisch-kritisch onder-

1) I am not in a position to criticise and judge between these two readings of the Gospel, p. 60.
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zoek? Wat toch, indien een voortgaand onderzoek een anderen dan een
eschatologischen Christus in de evangeliën vindt? Ja, dan gebeurt wat reeds het eerste
der Leekedichtjes zeide:
Wat ons de wijzen als waarheid verkonden
Straks komt een wijzer, die 't wegredeneert.

Inderdaad is dit verre van onwaarschijnlijk. Het nieuwste werk op dit terrein, dat van
den Noor N. Messel: Die Einheitlichkeit der Jüdischen Eschatologie, 1915, dat het
vraagstuk der eschatologie fundamenteel behandelt, stelt een totale wijziging der
gangbare voorstellingen, die den achtergrond van Christianity at The Cross-Roads
vormen, in uitzicht1).
Messel maakt waarschijnlijk dat die moderne eschatologie, met hare ‘beinahe
einheitliche, systematische, den Weltlauf umspannende Gesamtanschauung’ (S. 2)
niet zuiver de eschatologie weergeeft, die in Jezus' dagen gold. Want deze sloot zich
aan bij ‘die nationale, durchaus politische und dieszeitige Zukunftshoffnung’ (S. 4).
De door haar gebruikte beelden laten geen ‘buchstäbliche Auffassing’ toe, maar zijn
‘poëtische Veranschauung’ (S. 6) van het verwachte heil. Wat zij geven is geen weten
van de toekomst, maar prediking, geloofsgetuigenis. Hun schilderingen zijn evenmin
fabeltjes als dogma, maar geloofsgetuigenis in poëtische beelden. Welke beelden
door verschillende predikers verschillend worden toegepast, zooals Messel
voortdurend aantoont, b.v. in zijn paragraaf over ‘das Himmlische Jerusalem’ (S.
89-101).
Hier blijkt opnieuw wat velen nooit vatten: dat poëzie wel waarheid is, maar een
ander soort waarheid dan dogma,

1) Prof. J. de Zwaan typeert in zijn Literatuuroverzicht van de ‘Theol. Studiën’ Dec. No. 1915
deze werken uitnemend aldus: ‘Tyrrell is een van die menschen geweest, die in allen eenvoud
zagen wat de wijzers van de klok wezen en die het uitsprak’ (bl. 347). ‘Geeft dit (n.l. Messel's)
boek de eerste trilling van den wijzer aan, die het verder schuiven doet vermoeden? Het
verdient, al ware het alleen reeds uit dit oogpunt, doch meer nog om de ingehouden kracht
van het betoog en de fundeering daarvan aller aandacht.’
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en dat hoe verlokkend de stap van poëzie naar dogma zij, dit wordt een misstap.
Jezus heeft voor zijn heilsprediking van ganscher harte gebruikt de beelden der
apocalypse, d.i. de religieuse taal zijner dagen. Hij heeft dit, met eerbied gezegd,
moeten doen omdat hij mensch van vleesch en bloed uit de eerste eeuw was en niet
een papieren probleem, afkomstig uit een vermoedelijk-duitsche studeerkamer, en
vooral dienstig tot instandhouding dier studeerkamer. Maar hij heeft nooit die beelden
als geloofsinhoud gepredikt, maar zichzelven als de normale en elken mensch
normaliseerende persoonlijkheid, van God gegeven ter zaliging.
Doch genoeg om opnieuw te zien dat wie zijn Christusbeschouwing laat
samenvallen met de resultaten der gangbare wetenschap onzeker staat,
weinig-geloovig handelt en weinig-wetenschappelijk bovendien.
In de tweede plaats betwijfel ik of in dit werk een ‘Hooger Katholicisme’ bereikt
wordt, omdat wij hier stuiten op de tendenz elke nauwelijks-geboren nieuwigheid te
kerstenen. Dit is die bekende kerkelijke tendenz op alles beslag te leggen, wat aan
de markt komt. En deze tendenz heeft meer dan het grofste dogma, zooveel oprechte
zielen van de kerk vervreemd. Zij schijnt hetzelfde, is heel iets anders dan de eisch
en het prerogatief van het evangelie: te zijn het zout der aarde. En ook heel iets anders
dan dat aanpassingsvermogen door Tyrrell terecht genoemd: een eisch en bewijs van
religie. Hier blijkt die tendenz in het zonder voldoende zekerheid overnemen van
dien apocalyptischen Christus, die dan heet de Christus, steeds door het Katholicisme
gepredikt. Er is iets zieligs in dit zegevierend gebaar: wenscht gij synthese van geloof
en wetenschap, wenscht gij met uw geloof te staan op zuiver-wetenschappelijken
bodem? welnu aanvaard dan den katholieken Christus. Ach ja, dit is wel het kerkelijk
gebaar, de in allerlei kerken woekerende, kerkelijke handigheid, waarvan alleen de
kerk nooit opmerkt hoe wereldsch die is - maar we zijn hier geen centimeter boven
het gewone, kerkelijke peil.
In de derde plaats schijnt hier de sprong van het in
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het oorspronkelijk christendom veronderstelde apocalyptisme naar het
roomsch-katholieke sacramentalisme een te groote tour de force. Die dit vóór heeft
dat daardoor de roomsch-katholieke scherper dan ooit als een sacraments-kerk wordt
voorgesteld, dat daardoor hier als haar uitnemendheid wordt verheerlijkt, wat wij,
protestanten, haar schromelijke eenzijdigheid achten. Die echter dit tegen heeft dat
daardoor alle reform-voorslagen van Tyrrell en de zijnen gevaar loopen eerder te
leiden naar een zuiverder, ernstiger sacraments-kerk dan naar een ‘hooger
katholicisme’.
Dit alles - om nu dit werk niet verder te bespreken - schijnt mij te tragischer omdat
Tyrrell dit zoo gewenschte hoogere katholicisme vooreerst heeft gezien en begroet;
ten tweede het onbewust heeft bereikt; doch ten derde het psychologische moment
dit te verwerkelijken heeft laten voorbijgaan, deels door gebrek aan inzicht.
Hij heeft het gezien en begroet. Zijn breede blik, zijn naar synthese dorstende ziel
en zijn innig-religieuse natuur deden dezen even modernen als trouwen zoon der
kerk er naar uitzien. Dat hij er in geloofde bleek uit zijn vertrouwen dat de van elkaar
vervreemden of bestrijdenden elkander konden terugvinden in The Faith of The
Millions, mits zij van weerskanten hun eenzijdigheid erkenden. In The Christianity
at The Cross-Roads vond ik daarvan dit aardige staaltje. Hij werpt daar de netelige
vraag op, waar Jezus, weder op aarde komende, nu zou inkeeren? Volgens de liberale
protestanten zou Jezus zich dan geheel thuis gevoelen op een gebeds-meeting, maar
geheel vreemd op een hoogmis. Tyrrell glimlacht dan om deze volkomen onkritische
en onhistorische bewering - maar geeft in plaats van het door ons mogelijk verwachte
antwoord: dat Jezus wellicht noch hier, noch dáár, doch bij de stillen in den lande
zou inkeeren, deze fijne opmerking. Jezus zou volgens hem misschien zoowel naar
de gebeds-meeting als naar de hoogmis gaan, doch op de eerste vragen: ‘Dit is uw
synagoge, nu toon mij uw tempel’, en op de tweede: ‘Dit is uw tempel, hebt gij geen
synagogen’? (p. 75).

Onze Eeuw. Jaargang 16

370
Deze oplossing stuurt werkelijk aan op de gewenschte synthese, omdat ze
onomwonden zoowel tegoed als tekort bij beide tegenstellingen karakteriseert en de
mogelijkheid hunner hoogere eenheid stelt. Doch nog meer is ze opmerkelijk, omdat
ze dit doet niet langs dogmatischen, maar langs psychologisch-ethischen weg. Ze
wijst er op dat het geschil tusschen roomsch en protestantsch - en hetzelfde geldt van
zeer vele geschillen - niet kan worden beslecht door scholastiek en intellectualisme,
maar door psychologie en ethiek, omdat het niet ontstond door een of verschillende
wetenschap, met hare zgn. objectieve resultaten, doch door een anders-doen, gevolg
van een anders-zijn, dat o zoo subjectief heet, maar zóó objectief ons beheerscht dat
we er ons slechts zelden aan ontworstelen. Door het onderhavige geschil te zien als
dat tusschen tempel en synagoge, tusschen eerdienst en leerdienst toonde hij niet
alleen de beide tegenstanders in hun eenzijdigheid te erkennen, en dit te doen als een
modern mensch, een mensch van dezen tijd, maar ook de mogelijke synthese te zien
wenken van deze voor elkander onmisbaren.
De tempel met zijn goddelijk-ingestelden, slechts door den gewijden priester te
verrichten eeredienst is inderdaad het hart van het katholicisme. Dáár, in ‘die “heilige
stede Gods” verblijft de Zaligmaker onder Zijne Schepselen’1). In deze stad des
Heeren, in het midden Zijns tempels Gods weldadigheid te overdenken - zooals
Psalm XLVIII zingt - dit is roomsche vroomheid. Die dus niet in de eerste plaats
individueel is, maar een smaken van ‘'t goet der medegenootschap’ (Vondel: Adam
in Ballingschap). Ongeloof is dus niet een tekort aan ethische energie - zooals wij,
protestanten, zeggen - neen, ongeloof is dit goed der medegenootschap verwerpen.
Door er niet bij te zijn als de Heer aan zijn discipelen verschijnt, wordt Thomas de
‘ongeloovige’ Thomas. Zijn aanwezigheid bij een volgende verschijning maakt dezen
bona-fide-dwalende tot een vurig

1) M.C. Nieuwbarn. O.P.S. Theol. Lect. Het roomsche kerkgebouw. 1908, bl. 5.

Onze Eeuw. Jaargang 16

371
geloovige. Geloof is dus niet zoozeer een vertrouwen in of een erkenning van de
altijd slechts ten deele benaderde transscendente heilswaarheden, als wel een
opgetogen aanschouwen en een met hart en ziel genieten van's Heeren genade,
verschijnende in het sacrament, dat natuurlijk slechts de bevoegde, de gewijde naar
vast ritueel mag uitreiken. Hierarchie, ritueel en canonieke wet behooren derhalve
onafscheidelijk tot het goddelijk instituut der kerk. Daarom geen onderscheid maken
tusschen een zichtbare en onzichtbare kerk, want zij is de ééne heilige kerk, waaraan
ieder geloovige zich gehoorzaam onderwerpe, dankbaar voor dezen van God gegeven
gids, door het verwarrende leven naar het hemelsch vaderland.
De synagoge, de bijeenkomst der gemeente, die zelve haar oudsten en bestuurders
koos, en zelve opriep hen die haar zouden voorgaan bij gemeenschappelijke gebeden
en de prediking van Gods Woord, deze synagoge met haar leerdienst is werkelijk
het juiste type van het protestantisme. Zij is anders niet dan een uitbreiding der in
den Brief aan Filemon vermelde huisgemeente (vrs 2). Gelijk ieder huisvader,
gedachtig dat de mensch niet bij brood alleen leeft maar van het Woord Gods, zijn
gezin dagelijks verzamelt om het Woord Gods, en daarbij suo jure als huispriester
voorgaat, zoo verzamelt zich de gansche gemeente als ‘des Vaders huisgezin’ op
‘den eersteling der dagen, den morgen der verrijzenis’ (Ev. Gezang 208 en 209) om
in de belijdenis van 's Heeren Naam en door de prediking van 's Heeren Woord
gesterkt te worden tot den levensstrijd. Geloof is hier vóór alles vertrouwen in, en
gehoorzaamheid aan Gods Woord, en waarheid vóór alles persoonlijk en ethisch van
karakter. De gemeenschap die hier gezocht wordt is de persoonlijke gemeenschap
met God door Christus, die aan iedere heilbegeerige den Vader openbaart. Deze
persoonlijke gemeenschap met God door Christus is echter moeilijk te bereiken en
nog moeilijker te constateeren, want het sacrament heeft hier op zichzelf geen kracht
ter zaliging, maar alleen als kristalliseering en objectiveering der geloovig aanvaarde
prediking,
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zoodat zelfs op dit punt het persoonlijk element sterk blijft meespreken.
Toch staan tempel en synagoge niet zoo scherp tegenover elkaar als men op het
eerste gezicht zou denken. De tempel kan niet buiten prediking, gelijk de synagoge
niet buiten eeredienst. Ze zoeken elkander, ook zonder dat zich bewust zijn. Hoe
menige roomsche heeft een uiterst fijn gehoor om het Woord Gods te onderkennen,
en hoe vele, vele, protestanten snakken naar eene zich, in gemeenschappelijke
aanbidding en belijdenis realiseerende eenheid. Ja, nog sterker ze moeten elkander
zoeken, vooral in dezen tijd.
De roomsche kerk zal telkens bemerken, dat juist haar poneeren van een goddelijke
gemeenschap haar dwingt mondigheid en eigenheerlijkheid van den enkele te
erkennen, gelijk de protestantsche dat juist haar opkomen voor het autonome en
personeele het interpersoneele, en heteronome veronderstelt.
En zoo brengt de moederkerk, met haar trotsche hierarchie en scholastiek, tot haar
eigen verbazing voort den poverello d'Assisi, die den zijnen geen boeken toestond
buiten psalter en evangeliën, en de stichter werd der Tertiariër, die, in beroep en
huwelijk blijvende, midden in de wereld als geestelijken wilden leven.
Terwijl elke verlevendiging in het protestantisme, dat, van huis uit onkerkelijk,
en op zijn best de kerk aanziende voor iets dat niet is maar wordt en daarbij
voortdurend herstel behoeft, naar het fiere devies onzer hervormde kerk: reformata
quia reformanda, tot eigen bevreemding eindigt met nog weer een apart kerkje te
stichten, van welke inconsequentie de eenheid verlangende, separatisme hatende en
toch nieuwe kerk stichtende Zinzendorf een typisch voorbeeld is.
Zoo zoeken die twee tegenstanders onbewust elkander te naderen - gelijk in zoo
menigen strijd. Wie het evangelie der verzoening en der liefde belijdt weet hoezeer
synthese het hart vormt der religie. Tyrrell heeft die mogelijkheid van dit hooger
katholicisme gezien en begroet - en daarom blijft hij ons een groot man van onzen
tijd.
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Nog sterker: hij heeft het ook onbewust bereikt. En wel in dien brief, waarin hij dien
katholieken professor, wiens studie hem de betrekkelijke waarde der traditioneele
theologie had getoond, bezweert toch in de kerk te blijven. Hij wil katholiek blijven,
blijft het ook, doch op een hooger plan, met wijder horizonten. De kerk is onmisbaar,
zeker, maar als middel. Het geloof blijft éénige voorwaarde ter zaligheid, maar
gelooven wordt de zalige visie van den levenden God. Hij zelf blijft priester en
zieleleidsman, doch een priester wiens prototype is de barmhartige Samaritaan.
Bovenal is hij hier profeet, die het woord Gods spreekt in de taal en tot een kind van
dezen tijd - en hij weet het zelf niet.
En hij weet het zelf niet - dit is het ontroerend schoone en het tragische van zijn
houding op dàt oogenblik.
Ontroerend-schoon is zijn blijde argeloosheid. Hij doet en zegt, evenals de
barmhartige Samaritaan, alles in het voorbijgaan, anoniem. Hij is er volkomen met
zijn ziel bij, en daarom denkt hij alleen aan zijn patiënt, niet aan zijn eigen figuur.
Sommeert een onwelwillende kritiek hem zijn figuur te redden, dan antwoordt hij
waardig eenvoudig zijn plicht gedaan te hebben, denkt er niet aan gebruik te maken
van de zwakheid in zijn tegenstander en trekt zich terug.
Het tragische van dit ontruimen zijner onneembare vesting ligt, dunkt mij, nog
minder in zijne, den Jezuiet zoo eigene, gehoorzaamheid aan zijn overste, als wel
aan een tekort aan inzicht. Door het apocalyptische van het evangelie voor de
hoofdzaak en het profetische en ethische er van als bijzaak te zien1), zag hij misschien,
wat hij in dubio laat, het evangelie, doch zag hij zeker zichzelven onzuiver. Hij zag
zichzelven, zooals het geloovig kind van dezen kleinen tijd zich maar al te licht ziet,
hij zag zichzelven te klein. Hij zag wel dat hij een genezend woord Gods sprak tot
dien armen gewonde, half dood liggende

1) Cfr. ‘the incidental moralism of the Gospel and the central apocalypticism.’ He belonged to
the apocalyptics in His religious conceptions, as He did to the prophets in His ethical.’
(Cros-Roads, p. 61, 95).
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aan den weg der wetenschap, maar hij zag niet dat zijn zedelijke daad een religieuse
was in den hoogsten, in den evangelischen zin des woords. En daardoor zag hij niet
dat God, door hem dit woord in den mond te geven, hem als Jeremia (I:17-19) stelde
tot een ijzeren pilaar en tot koperen muren tegen de koningen en priesters en het volk
des lands, die tevergeefs tegen hem zouden strijden, omdat God hem zou bijstaan.
Zoo nam hij zijn genezend woord Gods wel niet terug, maar gaf het evenmin de volle
kracht van zijn volle religieuse persoonlijkheid. Meende dit misschien niet meer te
kunnen doen, sinds zijn religieuse kracht voor hem was geknot door zijn verbanning
van het altaar. Hoe vreemd dit ons, buitenstaanders schijne, het is alsof hij zichzelven
eenigszins voelt een Simson met afgesneden haren. Hij bezit nog al zijn kracht, maar
bezit niet meer het zelfvertrouwen om die kracht in volle mate aan te wenden. Hij
resigneert in zooverre, dat hij wel voortwerkt, maar meer op de manier van den meer
mondainen, door hem ten onrechte uitnemender geachten Loisy, dus voortwerkt meer
als onbevooroordeeld man van wetenschap, dan als geroepen priester en profeet.
Tragisch in de hoogste mate. Waarom heeft hij het psychologisch moment, dat
zoo begeerde hoogere katholicisme te verwerkelijken, laten voorbijgaan? Hij heeft
het stil laten voorbijgaan, omdat de kerk het zoo heeft gewild.
Welk een macht heeft de kerk - maar ook welk een verantwoordelijkheid. Een
verantwoordelijkheid om van te rillen!
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Iets over de waterverzorging van het oude Rome
Door Prof. Dr. U.Ph. Boissevain.
Frontinus, de aquis urbis Romae.
Lanciani, I comentarii di Frontino intorno le acque e gli aquedotti di Roma
(Atti della R. Accademia dei Lincei 1880).
Wie voor de eerste maal Rome bezoekt, wordt, de stad rondgaande, niet het minst
getroffen door het overal uit fonteinen en waterwerken of uit de bescheidenste
pijpleiding stroomende en springende water. Op mij althans, toen ik, nu welhaast 40
jaren geleden, laat op een Octoberavond ronddoolde in de buurt van mijn juist
betrokken woning nabij het Kapitool, heeft dit uit de duisternis telkens onverwacht
mij zacht tegenruischende of luid opklaterende water een onuitwischbaren indruk
gemaakt. Andere, belangrijker indrukken mogen door den alles wegschurenden tijd
ongemerkt zijn vervaagd, niet deze: voor mij is Rome de stad van het levende water
gebleven.
Deze overvloed van water dateert niet van gisteren of eergisteren. Wel hebben de
eerste 4½ eeuw van de stad de bewoners van het oude Rome zich tevreden moeten
stellen met het water van den Tiber, met regenwater in
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cisternen opgevangen, of met het water van talrijke kleine bronnen, die ontsprongen
in de zeven heuvelen, maar op het oogenblik zelf dat Rome een stad van beteekenis
is geworden, in den langen strijd met Samnium om de hegemonie in het Appennynsch
schiereiland, heeft het zijn eerste waterleiding gekregen, 312 v. Chr.
De aqua Appia draagt, evenals de eerste der groote heirwegen van Rome, de via
Appia, den naam van Appius Claudius, den grooten radikaal van adellijken huize,
die deze geweldige werken van openbaar nut heeft aangelegd in dezelfde censuur,
waarin hij de burgers zonder grondbezit in de tribus opnam en daarmede eerst tot
cives optimo iure maakte, en in den senaat, het bolwerk van het conservatisme en
den adel, de zonen van vrijgelaten slaven opnam, hij, een afstammeling van het
hooghartigste geslacht van Rome.
Heeft Rome, ook op dit gebied, slechts overgenomen wat het bij de Grieken vond
- verscheidene Hellenistische steden hebben vóór 312 v. Chr. waterleidingen gehad,
Acragas, Syracusae e.a. - spoedig heeft het zijn leermeesters overvleugeld. Nog geen
halve eeuw na den aanleg der aqua Appia werd de tweede leiding naar Rome gevoerd
(Anio vetus, 272 v. Chr.), weer 1¼ eeuw later een derde, (aqua Marcia, 144 v. Chr.),
nog een vierde binnen een menschenleeftijd daarna (Tepula 125 v. Chr.). In de bijna
100-jarige periode der door de Gracchen ontketende revolutie, die eerst met en door
Augustus ten einde gaat, zijn, met een groot deel der publieke bouwwerken in en om
Rome, ook de waterleidingen in verval geraakt. Als de republiek door het principaat
is vervangen, wordt naast het herstel der oude leidingen met den aanleg van nieuwe
weder begonnen. In het verloop van 1½ eeuw, tusschen 33 v. Chr. en de regeering
van keizer Hadrianus, zijn aan de vier leidingen der republiek nog zes toegevoegd.
Het aantal is daarna weder vermeerderd. De Notitia urbis Romae uit den tijd van
keizer Constantijn noemt het getal van 19, waarvan intusschen vier slechts
hulpleidingen zijn. Procopius, de historieschrijver van de periode van Justinianus,
zegt dat Rome
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door 14 leidingen met water verzorgd wordt. De opgave der Notitia is verdacht en
Procopius heeft het getal van 14 wellicht afgerond naar dat der 14 regiones, waarin
Augustus de stad had gedeeld. Na Severus Alexander, sedert het midden der 3de
eeuw, is er wel zeker geen nieuwe leiding bijgebouwd en zijn ongetwijfeld ook de
bestaande allengs tijdelijk en gedeeltelijk vervallen.
Het middeleeuwsche Rome heeft nog eenigszins van een enkele der vervallene en
in de stormen van de volksverhuizing verwoeste leidingen kunnen gebruik maken,
maar dat de middeleeuwsche stad zich vooral in den Campus Martius heeft uitgebreid
mag ook en misschien niet in de laatste plaats daaraan worden toegeschreven dat
men daar dicht bij de rivier woonde, die weder als in de dagen van ouds het drinkwater
leverde. Het is bekend dat nog in den tijd der Renaissance Clemens VII (1523-1534)
en later Paulus III het water van den Tiber zelfs op hunne reizen medenamen; en
Gregorius XIII, hoewel opvolger van Pius V (1566-1574) die de oude aqua Virgo
had hersteld, wilde geen ander water dan dat uit de rivier drinken. Inderdaad leert
de chemische analyse dat het Tiberwater niet ongezond is; een watervoorziening als
de Rotterdamsche zou, wat de qualiteit betreft, Rome behoorlijk drinkwater kunnen
verschaffen.
Het hedendaagsche Rome wordt voor verreweg het grootste deel van zijn
dagelijksche behoeften door de oude leidingen van water voorzien, maar slechts drie
van deze zijn in gebruik. De grandioze resten der overige, eenzame brokken van
reusachtig thans nutteloos bouwwerk, verhoogen slechts het gevoel van eindeloozen
weemoed, dat de campagna di Roma, graf van pracht en grootheid uit lang vervlogen
eeuwen, bij den stillen wandelaar wakker roept. De drie gerestaureerde zijn: de acqua
Marcia, door Q. Marcius Rex in 144 vóor Chr. aangelegd als de tweede na die van
Appius Claudius, de acqua Vergine, de aqua Virgo door Agrippa gebouwd op eigen
kosten in 19 vóor Chr., en de acqua Paola, de oude aqua Traiana uit het begin van
de tweede eeuw onzer jaartelling (101). Een vierde, de
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acqua Felice, is modern. Zij dankt haar ontstaan aan Felice Peretti, Paus Sixtus V
(1585-1590), den bouwlustigsten der bouwlustige Pauzen, die ook de cupola van de
Pieterskerk naar Michel Angelo's ontwerp binnen 2 jaren deed uitvoeren, hoewel de
bouwmeesters er 10 jaren voor noodig hadden geoordeeld. Ook de acqua Felice
loopt nog ten deele op oude bogen.
Vier leidingen dus slechts in stede der tien van den tijd van Traianus, der twaalf
of veertien van de periode van Constantijn, en de overvloed van water reeds van deze
vier is overstelpend. Hoe moet het dan geweest zijn in het oude Rome?
Eenige cijfers ter verduidelijking: de geheele watervoorziening van Amsterdam
met een bevolking van ± 600.000 zielen bedroeg in het jaar 1914 23.000.000 M2,
duin- bron- en Vechtwater. Welnu, de acqua Vergine alleen levert per jaar 57.000.000
M2, de vier leidingen te zamen ± 125.000.000 M2. En het Rome der keizers, waarvan
de bevolking naar matige berekening op 1 millioen, naar de hoogste op 1½ millioen
zielen wordt geschat, had in de eerste eeuw van onze jaartelling over hetzij 246,
hetzij 572 millioen M2 per jaar te beschikken - de berekeningen der technici loopen
sterk uiteen - dat is derhalve met een bevolking dubbel zoo groot als Amsterdam
over een voorraad water die de Amsterdamsche hetzij ± 11, hetzij ruim 20 malen
overtreft.
De prise d'eau der Romeinsche leidingen was van drieërlei aard. Het water werd
òf uit den bovenloop van een rivier òf uit een meer òf, eindelijk en vooral, uit den
bodemvoorraad van het Albaansche en het Sabijnsche gebergte geput. De eerste, de
aqua Appia, was een bronwaterleiding; maar de tweede, de Anio van het jaar 272 v.
Chr., evenals de Anio novus van keizer Claudius - de naam geeft het reeds aan brachten het water van den Teverone, den ouden Anio, naar de stad. De Alsietina
van Augustus verzorgde het Transtiberijnsche gebied met water uit den lacus
Alsietinus, waarvan de hoedanigheid vrij slecht was, dat trouwens ook in de eerste
plaats naar de stad
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werd geleid om een Naumachia (530 M. lang en 350 M. breed) voor de
spiegelgevechten te water, die de keizer wenschte te geven, voldoende onder water
te zetten. Alle overige leverden bronwater van zeer goede, ten deele voortreffelijke
qualiteit. De aqua Marcia, in de oudheid als de beste geroemd, levert ook heden ten
dage na haar restauratie door Pius IX, overheerlijk drinkwater, dat echter om zijn
hoog kalkgehalte (bijna 350 milligram per liter), hoezeer voor rhachitici aanbevolen,
voor menschen met zwakke verteringsorganen ietwat schadelijk wordt geacht.
Onze duinwaterleiding is ± 21 kilometer lang, heeft intusschen sinds eenige jaren
een dubbele buisleiding; de Vechtleiding meet 12½ kilometer, van de prise d'eau bij
Nichtevecht tot haar aankomst in de stad gemeten. Ook ten opzichte van den afstand,
dien het water voor het oude Rome gevoerd werd, vinden wij gansch andere getallen.
De gedurende het barnen van de geweldige worsteling met Samnium aangelegde
aqua Appia, blijft met een lengte van 16½ kilometer bij onze duinwaterleiding iets
ten achter, de tweede echter, de Anio Vetus, met de Vechtleiding te vergelijken, is
vijfmaal langer dan deze. Zij meet 63½ kilometer, en de derde, de immers ook nog
uit den tijd der republiek dateerende aqua Marcia, voert haar water zelfs over een
afstand van 90 kilometer naar de stad, over een afstand derhalve als van Amsterdam
tot Arnhem.
De kosten van aanleg der waterleidingen zijn enorm geweest. Wij kennen slechts
die der Aqua Marcia uit den republikeinschen tijd, die van de Aqua Claudia en den
Anio novus van keizer Claudius. Deze drie wel de langsten van allen, maar toch
slechts drie van het geheele aantal van tien en later veertien leidingen. Marcius Rex
heeft te beschikken gehad over 180 millioen sestertien, 18 millioen gulden, waarvan
echter een deel besteed is voor de herstelling van de aqua Appia en de Anio vetus,
die vervallen waren; de leidingen van keizer Claudius kostten den staat 350 millioen
sestertien, 35 millioen gulden (Plinius nat. hist. 36, 122). Hoewel de economisten
niet tot vaste resultaten gekomen zijn in hunne onderzoekingen aangaande de
verhouding
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van de trouwens ook zeer afwisselende koopwaarde van het geld in de oudheid
vergeleken met de tegenwoordige, mag toch, naar het mij toeschijnt, aangenomen
worden dat men de eerste som twee maal, de tweede anderhalf maal zal moeten
nemen eer men ze met hedendaagsche vergelijkt. De aanlegkosten van deze drie
leidingen alleen zouden dan op ± 90 millioen geschat moeten worden. De
Amsterdamsche staan voor 12 millioen gulden te boek.
Het water voor het grootste deel in onderaardsche geleiding, waar men over dalen
en rivieren moest gaan en verder door de Campagna in gemetselde kanalen op hooge
bogen gevoerd - de aquaeduct der Claudia rijst uit de vlakte tot een hoogte van 27
meter - was over de 14 regiones der stad zooveel mogelijk naar verhouding der
behoefte verdeeld.
In den republikeinschen tijd werd geen water voor particulier gebruik geleverd:
apud antiquos omnis aqua in usus publicos erogabatur (Frontinus c. 94). Later, tegen
en in den keizertijd is daarin verandering gekomen. Rijkelijk stroomde het water in
de paleizen en villa's van de Caesars en van den adel, van de geldaristocraten en van
de rijk geworden keizerlijke gunstelingen, ook in de fabrieken en trafieken, die water
voor hun bedrijf noodig hadden, en in de badhuizen en de thermen, geleverd natuurlijk
tegen een vaste som die aan aerarium of fiscus werd uitbetaald. Ook nu echter had
Rome geen levering van water in de huizen, gelijk de moderne wereld die kent. Wel
stroomde het water even rijkelijk in de waterbassins en de fonteinen, die zich in alle
deelen van de stad bevonden, en waarop het toezicht in elke wijk (vicus) opgedragen
was aan twee der bewoners of der huiseigenaars in de wijk (Frontinus c. 97), maar
uit deze fonteinen en bassins moest men zelf zijn voorraad water gaan halen.
Vooral de aediliteit van Marcus Agrippa, den vriend en mederegent van Augustus,
is van groote beteekenis geweest. Hij heeft niet alleen de gedurende den doodstrijd
der republiek in verval geraakte leidingen gerestaureerd en er, zooals wij zagen, een
nieuwe aan toegevoegd, maar
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daarenboven niet minder dan 700 bassins en 130 groote en ten deele prachtig versierde
waterwerken gebouwd, voor wier ornamenteering 300 bronzen en marmeren
beeldhouwwerken en 400 marmeren kolommen zijn gebruikt (Plinius nat. hist. 36,
121). In de 4e eeuw is, blijkens de Notitia urbis het aantal waterwerken en fonteinen
van Rome tot 1352 geklommen.
Geen wonder dat de ouden zelf het Rome der keizers om den rijkdom van zijn
water, de pracht van zijn waterwerken hoog verheffen. ‘Wie den overvloed van water
schat’, schrijft Plinius (36, 123), ‘ten gebruike van het publiek in de badhuizen en
de zwembassins, in de kanalen en de palazzi, in de parken en de villa's, en wie zich
den afstand voor den geest brengt die dat water heeft af te leggen, aan de geweldige
bogen der aquaeducten denkt en aan de doorboorde bergen en genivelleerde dalen,
die zal moeten erkennen dat er op de gansche aarde niets bewonderingswaardigers
is te vinden.’ En Frontinus zegt schamper: ‘vergelijkt eens deze kolossale werken
van openbaar nut met de pyramiden, die tot niets nut zijn, “videlicet otiosas” (c. 16).
Wij mogen aannemen dat een zeer aanzienlijk deel van het voor publiek gebruik
bestemde water in de badinrichtingen werd verbruikt en het is zelfs waarschijnlijk
dat de aqua Antoniniana van keizer Caracalla (3e eeuw, begin) hoofdzakelijk of
wellicht zelfs bij uitsluiting heeft gediend voor de watervoorziening van de door hem
gebouwde thermen, die een grondvlak van ruim 10½ hectaren besloegen en waarvan
het frigidarium door een koepelgewelf was overdekt van 35 meter in doorsnee, slechts
zeven meter minder dan Michel Angelo's beroemde cupola van den Sint Pieter: 1600
personen konden gelijktijdig van de thermen van Caracalla gebruik maken.
Nog geweldiger waren de thermen die Diocletianus en Maximianus hebben
gebouwd coemptis, zooals het opschrift luidde, aedificiis pro tanta operis magnitudine,
en in het jaar 302 omni cultu perfectas Romanis suis dedicaverunt (C.I.L. VI, 1130
= 31242). Wel was het grondvlak van deze thermen niet veel grooter dan dat der
Thermae Antoninianae, maar
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van de beschikbare terreinen was blijkbaar een economischer gebruik gemaakt, want
zij boden ruimte voor 3000 personen tegelijk.
Waar nu in den tijd van Constantijn naast de groote thermen, waarvan de
stadsbeschrijving er 11 kent, nog naar luid dierzelfde Notitia 856 kleinere badhuizen
(balnea) hebben bestaan, daar wordt het duidelijk genoeg waarom Rome, reeds zoo
rijk van water voorzien, altijd weer nieuwe leidingen bijbouwt, maar rijst ook voor
wie de geschiedenis van het keizerrijk, de geschiedenis van de “Decline and Fall”,
aan zijn oog laat voorbijgaan, de ernstige vraag of hier niet aan de hygiëne van den
geest door de hygiëne van het lichaam is te kort gedaan.
In den tijd dat een Scipio Africanus Maior éénmaal 's weeks een bad nam en zich
overigens vergenoegde met dagelijks armen en voeten te wasschen, toen de aedilis,
als hij zijn ambt zorgvuldig waarnam, de armelijk ingerichte badhuizen van Rome
persoonlijk rondging om zich met eigen hand te overtuigen of de temperatuur van
het water op de juiste hoogte werd gehouden (Seneca epist. 86), in dien tijd veroverde
Rome de wereld; als in de bains mixtes van den Keizertijd de jeunesse dorée en de
beau monde elkander dagelijks rendezvous geven in de prachtbassins van de
Antoniniaansche en Diocletiaansche thermen, dan is de ontbinding van het Rijk in
vollen gang en zijn einde begint te naderen.
Omtrent geen enkel onderdeel der publieke werken van het oude Rome zijn wij zoo
goed ingelicht als omtrent de waterleidingen. Wij hebben dit te danken aan de
historische en technische beschrijving van de aan zijne zorgen toevertrouwde tak
van dienst van den curator aquarum uit den tijd van Nerva (± 100 n. Chr.) Sex. Julius
Frontinus. De bijzonderheden, die ik mededeelde, zijn grootendeels aan dit geschrift
ontleend.
Na een geschiedkundig overzicht, waarin hij van alle leidingen nauwkeurig
aangeeft, door wie en wanneer zij gebouwd zijn, waar de watervangen zich bevinden,
hoe lang

Onze Eeuw. Jaargang 16

383
en hoedanig, bovengrondsch of ondergrondsch, hun loop is, waar zij in de stad
binnenkomen, ook de qualiteit van het water der verschillende leidingen bespreekt
en de veranderingen noemt die in den loop van sommige zijn aangebracht (c. 1-16),
gaat hij over tot het technisch gedeelte van zijn onderwerp; want, meent hij, hij die
aan het hoofd der waterleidingen geplaatst is moet van alle onderdeelen goed op de
hoogte zijn. “Daarom heb ik ook teekeningen en plattegronden” (of wellicht
“modellen”; formae is het door hem gebruikte woord) laten maken, waardoor men
zien kan, waar en over hoe diepe valleien en waar over rivieren de leidingen zijn
heengevoerd, waar zij aan de helling der bergen aangebracht zijn en dus groote en
voortdurende zorg en opzicht vereischen. Men heeft daarvan dit nut dat men de
dingen als voor zich ziet en er over kan beraadslagen en oordeelen alsof men er bij
stond’ (c. 17).
Vervolgens handelt hij over het niveau der leidingen, dat voor allen verschillend
is; vijf bereiken zelfs de hoogste punten van de stad, maar niet alle vijf onder gelijken
druk (c. 18-22). Na een zeer lange uiteenzetting over de capaciteit der buizen van
verschillende doorsnee en vorm - maar, herinnert hij, ook van den druk op de vloeistof
hangt de hoeveelheid van het door- en uitstroomende water af - (c. 24-63) gaat hij
er toe over op te geven hoeveel water elke leiding in de stad brengt en - zeer
gedetailleerd - hoe het wordt verdeeld. Hij heeft dat met de grootste nauwkeurigheid
onderzocht, want bij zijn optreden als curator vond hij dat in de boeken het totaal
van het in de stad geleverde water dat van het in de leidingen volgens diezelfde
boeken voorhandene met ongeveer een tiende overtrof. Huius rei admiratio... non
mediocriter me convertit ad scrutandum, quem ad modum amplius erogaretur, quam
in patrimonio, ut ita dicam, esset (c. 63).
Niet ten onrechte verwonderde hij er zich over hoe er veel meer water kon geleverd
worden, dan er ‘in kas’ was. Bij nameting bleek dat de capaciteit der leidingen bijna
dubbel zoo groot was als waarvoor ze te boek stonden,
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maar tevens dat er ook veel meer water werd geleverd dan de boeken uitwezen. Er
waren vergissingen begaan bij de oorspronkelijke metingen van de capaciteit der
verschillende leidingen; de voornaamste oorzaken van het verschil echter lagen
elders. Fraude van allerlei aard werd door hem ontdekt: zoowel binnen als buiten de
stad waren heimelijk aansluitingen gemaakt, op verscheidene plaatsen bevonden zich
lekken en defecten, waardoor groote hoeveelheden water verloren gingen, ook de
capaciteit der buizen bij hen, die vergunning hadden het water uit de leiding te
betrekken, bleek dikwerf grooter dan toegestaan was. Het beheer van Frontinus'
voorganger M'. Acilius Aviola, die bijna gedurende een kwart eeuw met de cura
aquarum was belast geweest, en ten minste den 76-jarigen leeftijd had bereikt, toen
hij door Frontinus werd opgevolgd, had - het blijkt uit alles - veel te wenschen
overgelaten.
Het boekske bespreekt ten slotte het opzicht over de leidingen en hun onderhoud,
met tal van praktische wenken, en geeft daarbij woordelijk de senaatsbesluiten en
het volksbesluit - ze dateeren van 11 v. Chr., het jaar waarin Augustus het beheer
der waterleidingen op zich nam, en van 9 v. Chr. - die ook nog ten tijde van Frontinus
zoowel het gebruik als de tutela der leidingen regelden.
Het komt mij niet onwaarschijnlijk voor dat de verhandeling van Frontinus niet
uitsluitend historische waarde heeft, maar ook voor den tegenwoordigen tijd nog
praktisch belang kan hebben. Zou niet, zoo vroeg ik mij onder het lezen af, voor den
aanleg en de bedrijfsleiding van hedendaagsche waterleidingen in het werk van den
ouden Romein menige leering te vinden zijn?
Frontinus had, toen hij als curator aquarum optrad, reeds een lange en eervolle
carrière doorloopen. Naar Romeinsche wijze was hij in verschillende deelen van het
uitgestrekte rijk in civiele en militaire betrekkingen werkzaam geweest. Geboren ±
40 n. Chr. bekleedde hij de gewone ambten in de stad; gedurende den Bataafschen
opstand kommandeerde hij een legioen in Germanië; als

Onze Eeuw. Jaargang 16

385
stadhouder van Britannië onderwierp hij de Siluriers; het proconsulaat van de
provincie Asie bracht hem naar het Oosten. Vandaar in Rome teruggekeerd werd
hem door Nerva, die inmiddels aan Domitianus was opgevolgd, de cura aquarum
opgedragen, 97 n. Chr.
Met den sleurgang van zijn voorganger brak hij terstond. Het voorbeeld van Cato
Uticensis volgend begon hij met de reorganisatie van zijn bureau. Men kent het
verhaal bij Plutarchus (Cato de Jonge c. 17) hoe de jonge Cato, quaestor geworden,
een grondige opruiming houdt onder het deels onbekwame, deels indolente personeel
van den quaestorischen dienst, hoe hij, alles persoonlijk onderzoekend, den strijd
aanbindt met de nog overigen van de uit hun dommelige rust opgeschrikte beambten,
den hoofdcommies en een ander der hoogstgeplaatste ambtenaren voor het gerecht
brengt en, na zich zoo als meester getoond te hebben, de verwaarloosde administratie
reorganiseeren gaat, zelf steeds vóór allen ten bureele aanwezig en het laatst van
allen weggaand.
Een gelijken geest ademt de voorrede van Frontinus' de aquis. ‘Daar alle ambten
door den keizer opgedragen een zorgvuldige uitvoering vereischen en ik, door een
nauwgezette plichtsbetrachting, die mij van nature eigen is, een mij toevertrouwde
taak niet maar alleen vervul, maar ook pleeg lief te krijgen, acht ik, nu mij de zorg
voor de waterleidingen is opgedragen, dit mijn eerste en voornaamste plicht, gelijk
ik dat ook in al mijne zaken gewoon ben te doen, te leeren kennen en te verstaan dat
wat ik op mij genomen heb (primum ac potissimum existimo, sicut in ceteris negotiis
institueram, nosse quod suscepi). Want er is geen zekerder basis voor elke handeling
dan deze; slechts zoodoende kan men beslissen wat gedaan en wat vermeden moet
worden; en daar is voor een redelijk man geen grooter schande dan een hem
opgedragen taak slechts volgens de voorschriften van zijn ondergeschikte helpers te
volvoeren (nihil aliud tam indecorum tolerabili viro quam delegatum officium ex
adiutorum agere praeceptis); wat toch noodzakelijkerwijze gebeuren moet zoo
dikwijls de onbe-
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kwaamheid van den chef tot deze haar toevlucht neemt. Het zijn zeker noodige deelen
van het geheel, maar slechts de handen en de instrumenten. En daarom’, gaat hij
voort, - ik paraphraseer min of meer hier als elders - ‘heb ik ook thans, zooals ik in
mijn vroegere ambten heb gedaan, bijeengebracht al wat op de zaak betrekking heeft
en dat in dezen commentarius tot één geheel geredigeerd om mij tot leiddraad in
mijn beheer te dienen, mij en mijn opvolgers’.
Deze commentarius, waarin èn de geschiedenis èn de techniek èn de administratie
der Romeinsche waterleidingen methodisch en volledig, klaar en helder, zakelijk en
beknopt worden uiteengezet, dunkt mij een kostbaar dokument van den
echt-Romeinschen geest. En wanneer wij ons wel afvragen hoe het ontzaglijk rijk,
dat behalve Pruisen en Rusland bijna alle thans met elkander strijdende natiën omvatte,
dat immensum imperii corpus, zooals Galba bij Tacitus het noemt, van welks grootheid
ook de aquaeducten van zijn hoofdstad getuigenis afleggen, zoo bouwvallig reeds
en zelfs in zijn fundamenten aangetast als het was in Nerva's tijd, nog zoovele eeuwen
heeft kunnen standhouden, dan meen ik dat op zulke vragen ook een antwoord wordt
gegeven door een man als Frontinus met zijn primum ac potissimum existimo, nosse
quod suscepi, met zijn nihil tam indecorum tolerabili viro quam delegatum officium
ex adiutorum agere praeceptis, met zijn ons door den jongen Plinius bewaard bevel
aan zijn nabestaanden: geen duur en overbodig praalgraf voor mijn gebeente; mijn
nagedachtenis zal blijven leven, indien ik het door mijn leven heb verdiend: memoria
nostra durabit, si vita meruimus. (Plin. ep. 9, 19, 1. 6).
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Zingen!
Door J.D.C. van Dokkum.
Wij leven in een tijd van forceering der grenzen... ook op kunstgebied. De eenheid
der kunsten, op verblindend schitterende wijze door Richard Wagner gepredikt, heeft,
door half-verstaan (want dit werd door den hervormer der dramatische muziek
geenszins bedoeld) de voorstelling doen geboren worden, dat nu ook alle afscheiding
tusschen de verschillende kunstvormen is uitgewischt, en dat de eene zich vrijelijk
bewegen mag op het gebied des anderen.
Dichters hebben getracht verzen te maken, die uitsluitend op de werking van den
klank berusten, en daarmee stapte dus de dichtkunst met overgroote vrijmoedigheid
het gebied der muziek binnen; prozaïsten hebben zich erop toegelegd rythmisch
proza te schrijven, dat de lessen van den ‘mâitre de philosopie’ in Molières
‘Bourgeois-gentilhomme’ te schande maakt, en beide groepen van letterkunstenaars
trachtten het rijk der schilderkunst binnen te dringen door met woorden te schilderen
en te teekenen, zoo uitsluitend zelfs, dat daartoe de eigenaardige eischen van den
kunstvorm, die als middel van uiting was
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aangewend, geheel op den achtergrond werden gedrongen, en een aantal details
zonder, of nagenoeg zonder, zinsverband naast elkander gezet als taalschilderij.
De schilders intusschen konden hier de letterkundigen niets verwijten, want ze
bezondigden zich in niet minder mate aan deze expansie-politiek. Vormgeving en
kleur, die de hoofdelementen zijn van schilder- en teekenkunst werden achteraf gezet,
bij een uitsluitend op den voorgrond stellen der weergave van stemmingen, ofschoon
de wedergave van stemming bovenal tot de taak der toonkunst te rekenen is. Daarmee
wil ik niet zeggen, dat in de schilderkunst geen stemming moet zijn, maar de schilder,
die eene schilderij niet voltooit, uit vrees, ‘de stemming te zullen bederven’, of die
er opzettelijk zonderlinge vormen en kleuren in aanbrengt, om deze te versterken,
begaat aesthetisch en logisch een grove fout, want hij verwaarloost de hoofdelementen
zijner kunst voor een nevenelement. De schilderkunst echter ging verder nog in haar
afdwalingen door een bewust literair streven: zij trachtte naar het weergeven van
abstracties, die vorm en kleur geheel missen. Ik denk hier o.a. aan die futuristische
schilderij, in welke de kunstenaar had trachten uit te beelden de gewaarwordingen
van iemand, die in een rammelende, oude vigilante over een slecht-bestraat plein
naar het huis van zijn liefste rijdt. Het is niet meer na te meten, hoever hier reeds de
grenzen overschreden zijn welke het klassieke kunstbegrip aan de taak van den
schilder stelde.
Ook de vormkunst bij uitnemendheid, de beeldhouwkunst, ging zich toeleggen op
de wedergave van stemmingen en indrukken, eveneens met achterafstelling harer
hoofdopgave, en de futuristische beeldhouwers kneden thans hun subtielste gedachten
en gevoelens in klei en mastiek.
Met niet minder beslistheid trok de muziek, de meest abstracte van alle kunsten,
de grenzen over van haar schoon en onmetelijk rijk. Ook zij poogde zich op het
terrein van het concrete vasten voet te verwerven, trachtte
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te philosopheeren, te prediken, streefde naar plastiek en vormgeving, spotte met
reinheid en welluidendheid, met stemming en klank - haar hoofdelementen - en
maakte in vele gevallen ten koste daarvan schilderkunst en plastiek, literatuur en
wijsbegeerte tot haar vasallen, maar vergat, dat geen dezer uitingen de elegische
schoonheid kan benaderen eener meestermelodie als Mozart's ‘Ave Verum’, Bach's
‘Erbarme dich’, Stradella's ‘Sei miei sospiri’1), Haendels ‘Largo’, Beethovens Allegro
uit het vioolconcert, Cornelius' ‘Simeon’, Schuberts ‘Trockne Blumen’, Gounod's
‘Ave Maria’ of Wagners ‘Gruss an Hans Sachs’.
Het melodische element, dat een valsch-toegepast Wagnerisme gedurende langen
tijd op den achtergrond drong, schijnt me nog immer de kern aller muziek, en de
geboorte van zulk een melodie is ook een wonder. Ze wordt niet bedacht, niet
gemaakt, ze ontstaat, ze groeit als een bloem, die opengaat in het zonlicht van den
morgen, en de kunstenaar die ze neerschreef, is vaak zelf verbaasd en ontroerd over
de schoonheid van wat als plotselinge ingeving tot hem kwam. Göthe kenschetste
deze ingeving aphoristisch en geestig door te zeggen, dat ze kwam ‘wie geschenkt’,
en er is ook niets, dat de Grieksche mythe van den goddelijken oorsprong der
poëtische inspiratie fijner illustreert dan het feit der wording van zulk een melodie.
Hier heeft men dus het meest direct-gewordene, het minst-bedachte element van
de muziek; en dit hoofdelement van de toonkunst vindt weder zijn zuiverste uiting
in de lyriek, in het eenstemmige lied bovenal, waar zich de melodie vertoont in haar
meest onomwonden gestalte. Hier is de muzikale kunst binnen haar onbetwist domein,
hier is zij in den meest absoluten zin zichzelf, en de taak van den zanger is het, om
de diepe en innige schoonheid van

1) Het is gebleken, dat dit werk feitelijk niet van Allessandro Stradella is, maar van een
onbekenden jongeren componist; maar dit doet hier niets ter zake.
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klank en rythme, die in het meester-lied tot uiting kwam, door middel van zijn prachtig
en voor velerlei klankkleuren en schakeeringen gevoelig instrument, de menschelijke
stem, te doen herleven, en voor anderen verstaanbaar te maken.
De grensforceering, waaraan de muziek lijdende is, heeft echter niet nagelaten,
zich ook mede te deelen aan de reproductieve toonkunst, en in het bizonder aan den
zang, welke daarvoor tengevolge zijner verbinding met het woord zeer ontvankelijk
is.
Onder vele andere bedenkselen namelijk van twijfelachtige waarde kan onze tijd
zich verhoovaardigen op de uitvinding der ‘Stimmlose Sänger’.
Het was, meen ik, Ludwig Wüllner voor wien deze zonderlinge qualificatie bedacht
werd als reclametitel, maar hij was niet de eerste en zelfs niet de ergste van deze
klasse van kunst-amphibieën.
Op het gebied van Wagner's tooneelzang, is het genre wellicht ontstaan. De
theoretische gelijkstelling van woord en muziek bij den meester van Bayreuth is
(gelijk vanzelf spreekt) door zijn proselieten zoodanig overdreven (navolgers leveren
bijna altijd een parodie van den arbeid huns meesters), dat in de latere school der
Bayreuth-zangers aan het woord een duidelijke voorsprong is toegekend boven de
muziek. Op het Wagner-tooneel wordt bovenal ‘dictie’ vereischt, en met dit ‘bovenal’
is dus reeds de grondslag gelegd voor het wederrechtelijk terug zetten der muziek,
den hoofdfactor, ten opzichte van het woord, het hulpelement.
Wagner zelf is daaraan niet geheel onschuldig, want hij heeft in sommige zijner
werken, en met name in ‘Tristan’ scènes geschreven, waar het woord zich bijna
onweerstaanbaar op den voorgrond dringt.
Ik denk hier bv. aan de lijdens- en stervensscène van Tristan in de derde acte.
Tamelijk sterken twijfel voed ik, of het in 't geheel wel mogelijk is, deze scène in
volle actie te zingen. Men zegt, dat Jacob Urlus dit kan, maar ik heb dat niet gehoord.
Ik weet echter, dat andere zangers
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van wereldvermaardheid als vertolkers van deze partij, het niet vermochten, en het
wellicht ook niet eens poogden.
Tot tweemaal toe hoorde (ik spreek hier niet van zien, want om 't ‘hooren’ is het
mij te doen) ik deze partij van den Noor Forchammer in de Wagner-Vereeniging te
Amsterdam. Ook hij was toen reeds een ‘Stimmloser Sänger’, want de rauw-klinkende,
open tenorstem miste toon en charme, welke toch uit een muzikaal oogpunt geenszins
quantité négligéable kunnen zijn, en alle nadruk werd gelegd op de zeggingskracht,
op het dramatisch accent, waardoor deze tenorist beroemd was en favoriet der
Amsterdamsche Wagner-autoriteiten. Bij de bedoelde scène kwam zijn lust tot
gedurfde en realistische zegging werkelijk zoo brutaal op den voorgrond, dat allerlei
rauwe en afgrijselijke wangeluiden tegen het orkest inkrijschten, die uit een muzikaal
oogpunt afschuwelijk en verwerpelijk waren. En ook andere medewerkenden bij
deze opvoering, maakten zich aan gelijke afdwalingen schuldig. Op zijn gewone
piquante wijze karakteriseerde Frederik van Eden dit optreden der zangers in zijn
korte schets ‘Oog en oor’1), en uit deze boutade komt mij de volgende rake opmerking
in de herinnering. Hij beschrijft een scéne uit het eerste bedrijf tusschen Brangäne
en Isolde en vertelt: ‘Die dames doen hun mond open en zingen met gemaakte, en
onbevallige gebaren .. ‘Ssst!’ ben ik geneigd die twee toe te roepen, ‘eerbied asjeblieft,
eerbied voor de muziek! Jelui verstoort al mijn aandacht en bederft al mijn genot.’
‘Maar het tweetal gaat ongegeneerd door, alsof ze waarachtig bij die muziek
hooren. Zij blijven in de maat en de geluidsharmonie blijft eenigermate behouden,
hoewel ze ook soms zeer leelijke en oorverscheurende geluiden maken, als ze doen,
of ze in hartstocht en vervoering geraken.’
‘Maar het accoord van oog- en oorenlust wordt op de ruwste en lompste wijze
verbroken. Het is mij, alsof in

1) Beweging 1906 I. p. 5.
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een orkest, drie eerste violen er flink bezijden strijken.’
‘En de heerlijke muziek gaat onderhand door onschuldig, onwetend. Arme muziek!’
Dit is de indruk, die een dergelijke wijze van zingen maken moet op een muzikale
persoonlijkheid, die geheel vrij en onbevangen staat van de Bayreuth-traditie. Wagners
theorieën werden door zijn volgelingen soms op even onmatige als onlogische wijze
toegepast: de beroemde gelijkwaardigheid van woord en muziek bovenal. Wagner
toch gaf in zijn partituren de zangpartij in noten, op vaste toonshoogte en bedoelde
daarmee dus het schrijven van muzikale phrasen, welke zich harmonisch aansluiten
bij de veelstemmigheid van het orkest, en zich daarmede tot één aanééngesloten
klankbeeld vereenigen. De zangpartij is dus één stem van het muzikaal geheel, en
dit geheel wordt onvolledig, wanneer een muzikale wedergave dezer partij ontbreekt.
Is er duidelijker en krachtiger bewijs noodig, dat deze dramatische partijen gezongen
moeten worden, en dat het een grove fout is, hier aan het woord, aan de zegging, den
voorrang toe te kennen, zelfs al ware het dan zonder totale verwaarlozing van het
muzikale element?
En deze verkeerde methode vindt nochtans binnen het gebied van het Wagnerisme
veelvuldig toepassing. Ik moet erkennen, dat het een zeer moeielijke opgave is, om
aan de Wagner-zangpartijen, zoowel uit een muzikaal als uit een dramatisch oogpunt,
gelijkelijk recht te doen wedervaren; maar ik acht het niettemin een zwaar vergrijp,
wanneer dit niet geschiedt, en meen, dat het de plicht van elken Wagner-zanger moet
zijn, zich er duidelijk rekenschap van te geven dat hij zanger is en dat hij vóór alles
behoort te zingen. De wedergave zijner partij moet in elk opzicht op deze
hoofdgedachte gegrond zijn. Indien Wagner de vertolking zijner tooneelpartijen niet
boven alles muzikaal bedoeld had, zou hij deze niet op noten hebben geschreven,
maar in een melodramatischen dialoog
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aan den vertolker de vrijheid hebben gelaten zelf rythme en toonshoogte te kiezen.
De vertolkingsmethode van Wagner-partijen voornamelijk door goede dictie is
intusschen niet alleen door onjuist begrip verbreid, maar ook door de onmacht van
oude Wagnerzang-reputaties, wier verbruikte stemmen niet langer muzikaal de
partijen beheerschten, en die toen door zegging trachtten te vergoeden, wat ze aan
klankschoonheid misten. Vooral hierdoor werd voor het zingend spreken een
uitgebreide propaganda gemaakt, en allerwegen de meening gevestigd, dat uitsluitend
dáárin het ideaal lag van het dramatisch zingen, en aldus won het zingend declameeren
langzamerhand een grooten aanhang en werd ook voor de concertzaal weldra de
mode van den dag.
Ik stond versteld, toen ik enkele jaren geleden een gerenommeerd zangleeraar op
de vraag: ‘Wat is bij het zingen het voornaamste?’ zonder bedenken ten antwoord
hoorde geven: ‘Het spreken!’
Methodisch wordt ten koste van den toon de spraak naar voren gedrongen, het
declameeren als hoogste eisch gesteld, gestreefd naar uiterlijke voordracht door
stooten en schokken, door overdreven accelerando's en ritardando's, door groote
vrijheid in de rythmische beweging, door het sterk aanblazen van medeklinkers, en
zelfs door gebaren, bewegingen en gelaatsuitdrukking, om kort te gaan door alle
middelen, die in waarheid met de muziek niets hebben uit te staan, en die onder
schijnvertoon van veel sentiment en temperament door hun uiterlijkheid zóó
gemakkelijk zijn aan te leeren, en na te volgen, dat ze bizonder geschikt blijken, om
een gebrek aan muzikaal gevoel en echt temperament te bedekken.
De uiterlijke voordracht heeft aldus ook in de concertzaal zich een domein
verworven, en het declamatorisch-theatraal gezang is vrijwel op weg, de echte
zangkunst uit haar rechtmatig gebied te verdringen, temeer, omdat deze uiterlijke
schijnkunst, ook in meerdere onderwijs-instituten zich vasten voet heeft verworven,
en van daar uit zich als de eenige weg des heils een leger van
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aanhangers wint onder de kunstlievende jeugd, vooral ook, omdat ze menschen met
een weinig-buigzame, slecht gekleurde, voor werkelijke fijne zangaccenten
onontvankelijke stem in staat stelt, iets schijnbaar goeds te praesteeren op een gebied,
waarvoor hun de eerste en allernoodigste gave ontbreekt: een schoone, klankvolle,
soepele natuurstem, die voor het echte zingen onontbeerlijk is, maar wier gemis door
den uiterlijken omhaal der schijnzangkunst (de zoogenaamde ‘voordracht’) wordt
bedekt.
We zijn thans reeds zoover gevorderd, dat een mooie, door oefening tot het
weergeven van fijne klank- en gevoelsaccenten geschoolde stem voor nagenoeg niets
gerekend wordt, en dat men elken zanger of elke zangeres, die een edele, fijne
zangkunst, van groote, innerlijke gevoelswaarde en zuiver muzikaal van uiting als
uitsluitend middel van expressie aanwendt door een groot deel van publiek en kritiek
het verwijt kan hooren nazeggen, dat hij of zij ‘voordracht, dictie, temperament’
mist.
En niettemin is dit alles onlogisch, onwerkelijk... het is, gelijk al het overige,
forceering der grenzen.
Ik heb verschillende ‘Stimmlose Sänger’ gehoord: Ludwig Wüllner in de eerste
plaats, en ik moet zeggen, dat hij een buitengewoon talentvol declamator is. Maar...
wat heeft deze kunst feitelijk met muziek te maken? Zij is er hoogstens een vreemde,
onnatuurlijke uitwas van.
Er is hier nergens en nimmer schoonheid van klank te ontdekken, en schoonheid
van klank is toch het allervoornaamste uitdrukkingsmiddel der muziek. Dat niettemin
het echte declamatorische voordrachtstalent en het geweldige temperament van dezen
belangwekkenden poseur u meenemen en ontroeren is een resultaat, dat voornamelijk
buiten de muziek en het zingen omgaat.
Herinner u zijn beroemde voordracht van het ‘Lied des Steinklopfers’!... ‘Geweldig,
ontroerend, geniaal!’ zegt gij... Maar vertel me eens oprecht, werd hier waarlijk iets
geproduceerd, wat in de verste verte op muziek leek, dit gestamel, deze rauwe kreten
en doffe staccati?...
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En merk nu bovendien eens op, hoeveel er in deze kunst wordt aangetroffen, dat
overlegd, bedacht, bestudeerd is, (zelfs in de houdingen en in het grime), dat op fijne
en soms ook op heel grove uiterlijke effecten berust... Wat rest hier van de directe
en innige werking der muziek, die als de grootste eigenschap dezer kunst wordt
geroemd?
Niemand onzer zal wellicht ooit het incident bijwonen, dezen declamator een aria
te hooren zingen van Haendel, Haydn, Bach, want deze betrekt hij niet binnen zijn
concertrepertoir; maar ik ben er zeker van, dat hier zijn defect aan den dag zou komen
en zelfs zijn blindste volgelingen ontnuchteren.
Een geheel ander soort ‘Stimmloser Sänger’ is Georg Henschel. We voelen
onmiddellijk, dat we hier te doen hebben met een toonkunstenaar van buitengewoon
talent, groot pianist, die in zijn klavierspel elk zijner bedoelingen en gevoelsindrukken
volkomen tot hun recht brengt, groot zangleeraar, die alle geheimen kent der
zangtechniek, groot zanger ook in theorie, maar zonder in zijn stem, zijn oude,
versleten, vlakke stem, die in het middenregister soms afstootend leelijk klinkt, het
instrument te vinden, dat zich willig voegt naar de intenties van den genialen
kunstenaar.
Ik schaam mij niet, ondanks de groote bewondering, die mij voor dezen meester
vervult, de bekentenis af te leggen, dat mijn genot bij het hooren zijner zangvoordracht
bijna nimmer volkomen is, omdat doorgaans één factor (de hoofdfactor van muziek)
blijft ontbreken: de schoone stem, de schoonheid van klank. Het is me, of ik Busoni
hoor spelen op een versleten oude studie-piano, of ik Henri Mateau een suite van
Bach hoor strijken op een fabrieksviool.
En het grootste gedeelte van het publiek denkt onbewust zooals ik. Let eens op,
welk een succes de zanger oogst met die enkele liederen, waarin hij met meesterschap
van zangkunst de gebreken zijner stem geheel weet te verbergen, met Schuman's
‘Ich grolle nicht,’ waarin hij
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door de bizonder gunstige ligging, of misschien wel door het favorabele der vokalen
o. en i., die het geheele lied beheerschen, de stem vol en sonoor weet te doen klinken;
met Schubert's ‘Das Wandren,’ waaruit hij door prachtige aanwending van de kopstem
elke storing van klank verwijderd weet te houden.
Na de voordracht dezer liederen, waarin ook de hoofdfactor der muziek, de
klankschoonheid, medewerkt, davert de zaal steeds van het applaus, en niet zelden
worden ze gebisseerd.
En nu wil ik wel gelooven dat het onnavolgbaar fijne accompagneeren door den
pianist Henschel van Schuberts geestig liedje, hier het succes van den zanger Henschel
krachtig ondersteunt, maar vooral toch aan het feit, dat bij deze kunstpraestatie de
storende factor in het kunstgeheel is opgeheven, is hier de voorkeur van het publiek
en de luide toejuiching te danken.
Ik heb met dit alles niets willen afdingen op de waarde van wat ons George
Henschel op zanggebied te genieten geeft, want deze kunstenaar is van huis uit een
echt en groot zanger... helaas zonder stem; maar slechts uitdrukkelijk wilde ik wijzen
op de groote niet hoog genoeg te schatten waarde van dat schoonste aller instrumenten,
het fraaie zangorgaan... Stel u de consequentie voor... iemand die buitengewoon veel
voordrachtstalent heeft, en alle geheimen der kunst kent, maar nagenoeg in 't geheel
geen stem bezit, of de klankschoonheid van wiens stem een verroeste weerhaan
scheel doet zien van jalousie!... Busoni op een rammelende platte piano, Marteau op
een kinderviooltje... waar blijft uw kunstgenot?...
En nu wil ik mij heel sterk en absoluut uitdrukken... het is nonsens, dat een zanger
zonder mooie stem ons van zang volmaakt kan doen genieten, dat een slechtgeoefende,
slecht-beheerschte stem in een zangvoordracht een zuiver aesthetisch effect kan
bereiken.
Stem en zangkunst, gebaseerd op muziikaal begrip en gevoel zijn bij het zingen
de onmisbare hoofdfactoren: al het overige is bijwerk en komt in 't gevolg. Is het
niet een
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waarheid als een koe, dat bij den zang het zingen hoofdzaak is? En hoe blind en
moedwillig en onlogisch wordt deze waarheid voortdurend miskend, zelfs door
toonkunstenaars van gezag en van naam.
Men kan herhaaldelijk hooren argumenteeren als volgt:
o Haar stem is wel niet erg mooi van timbre, een beetje stroef, een beetje vlak,
1.
maar zij is zulk een goede muzikante1).
2o. Hij geeft weleens wat te veel, hij schreeuwt weleens en zingt er soms een beetje
tegen aan, maar hij heeft voordracht en temperament.
o Nu ja... haar stem is niet veel bizonders, maar wat weet zij 't te zeggen! - Wat
3.
is zij artistiek!’
Specimina van dergelijke beoordeelingen zou men bij dozijnen uit vaderlandsche
couranten-kritieken kunnen opvisschen.
En ik verzeker U, deze argumenteering is onjuist. Om mooi te zingen heeft men
vóór alles noodig een mooie stem, en om deze mooie stem tot haar recht te doen
komen moet men de kunst verstaan, in uiterste verfijning; om dit instrument te
gebruiken, behoort men dit instrument in zijn bizondere eischen en toepassingen te
kennen tot in de geringste bizonderheden, zoodat men de natuur, de eigenheid ervan
nimmer geweld aandoe. Schoonheid van klank, onberispelijke zuiverheid, een
gedragen, zielvolle toon moeten daarbij op den voorgrond staan.
‘Wer singt, der sing’
Dass es wohl kling',
Und thu' die Stimm' recht führen,
Schrei nit zu sehr.
Thu' sie viel mehr,
Fein lieblich moderiren,
Auf das gar frei
Die Melodei

1) In den mond van een orkestdirecteur beteekent dit niet, dat zij muzikaa voelt, maar dat zij
goed leest en muzikaal slagvaardig is.
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Zum Text mög' konkordiren:
Denn sonst der G'sang
Sein Ton und Klang
Thut ganz und gar verlieren.

Deze berijmde zangles is meer dan 300 jaar oud, maar verdient niettemin uitdrukkelijk
als klassieke wijsheid aan het jonge geslacht te worden voorgehouden, dat in sterken
klank en uiterlijke vertooning, in geschreeuw en geweldige accenten de alpha en
omega der zangkunst meent gevonden te hebben1).
Talrijk zijn de groote zangmeesters, die gezegd hebben, dat goed spreken bij het
zingen van groot belang is, en ik denk er niet aan op deze uitspraak het minste of
geringste af te dingen, maar ik meen, dat deze hoofdregel van goeden zang door zeer
velen onjuist geinterpreteerd wordt. ‘Goed-spreken’ bij het zingen is namelijk iets
geheel anders dan goed spreken tout court.
Bij het gewone parlando, hetzij dan redeneerend of declamatorisch, is het er
voornamelijk om te doen, puntig te articuleeren en zich daardoor duidelijk
verstaanbaar te maken: de grens der klanken en der woorden moet hier scherp worden
afgebakend, eng besloten binnen de omlijsting der consonanten: gapingen in de
klanklijn zijn onvermijdelijk en zelfs gewenscht, omdat hier het uitbeelden geëischt
wordt van op zichzelf staande vormen en begrippen, die alleen in zooverre verbonden
worden als de logische samenhang eischt. Al te sterke cohaesie zou hier zelfs tot
lijmerigheid en verveling leiden: het zingenddeclameeren is evenzeer verwerpelijk
als het declameerendzingen.
Ten opzichte van den zang echter komt de spraak in een geheel andere verhouding:
dáár is de binding, het vormen van een gestrekte lijn, hoofdzaak. Hiaten mogen

1) Men zie naar aanleiding van deze en de volgende beschouwingen twee voortreffelijke Duitsche
geschriften: Fr. Martiensen, Johannes Messchaert, Ein Beitrag zum Verständniss echter
Gesangskunst en Müller-Briinau, Tonbildung oder Gesangunterricht?
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hier niet voorkomen: een woord, dat al te scherp omlijnd, al te puntig gearticuleerd,
al te zwaar onderstreept wordt, breekt de sonoriteit en daarmede de charme van den
gezongen toon. Het woord is hier dienende, het moet den klank dragen, mag zich
nimmer ten koste van deze naar voren dringen. Goede klankvorming is hier hoofdzaak
en de consonanten mogen zich slechts in zoo verre doen gelden als duidelijkheid en
verstaanbaarheid dit vorderen, niets meer en niets minder.
Een zanger, die hapt en stoot en het woord voortbrengt met geweldige
lippenbeweging, die door zware accenten zijn ‘tekstbegrip’ kenbaar maakt, en blijken
wil geven van het diep meegevoelen van het gedicht door het sterk aanblazen en
breed omranden van de medeklinkers, vergist zich in zijn taak, want zingen is muziek,
en de zanger een muzikant, en de stem een muziekinstrument.
De interpretatie van den tekst, is in hoofdzaak niet zijn taak, want daarvoor heeft
de componist gezorgd, en wanneer hij diens intentiën volgt, zijn vertolking navoelt
en muzikaal begrijpt, doet hij nagenoeg alles wat hij doen moet. Muzikaal moet de
muziek tot haar recht worden gebracht, niet literair: op zingen en op zingen alleen
moet zijn voordrachtkunst zich gronden. Innerlijk dus moet deze voordrachtkunst
zijn en niet uiterlijk. Het gevoel moet zich fixeeren in den toon, moet spreken uit
den zielvollen, levenden, gezongen klank door zuiver muzikale effecten.
Ik erken intusschen gaarne, dat daartoe lang niet elke persoonlijkheid geschikt is,
dat allerminst elk orgaan zich daartoe leent. Alléén de mooie, warm getimbreerde,
goed geschoolde stem, gehanteerd door een individu met zuiver en sterk muzikaal
gevoel en muzikale intelligentie is daartoe bij machte... en indien de overtuiging veld
won, dat op deze manier alléén echte en goede zangkunst mogelijk is, zou dit de
dood zijn der ‘Stimmlose Sänger’.
Maar ik acht dit geenszins een bezwaar, want daarmede zou dan tevens onze
muziekwereld gezuiverd worden van die vele zangers en zangeressen, die met
gefabriceerde en slecht-gekleurde stemmen, met uiterlijke fratsen en

Onze Eeuw. Jaargang 16

400
declamatorisch lawaai, met malgracieuse lichaamsbewegingen en gelaatstrekkingen
onze concertzalen onveilig maken, die nimmer zongen en nimmer zullen kunnen
zingen en er zich nochtans toe vermeten...
Er is in ons land jammer genoeg een niet onbeteekenend muzikaal contingent, die
dezen dik-opgelegden gevoelszwendel van het declamatorisch gezang, die het loeiën
en brullen en schokken en stooten der pseudozangers op zanggebied den eenigen
weg des heils vinden en aan iederen kunstenaar of iedere kunstenares, die zich in de
concertzaal fatsoenlijk en verstandig gedraagt en zich niet aanstelt, koudheid en
gebrek aan voordracht verwijten. Ik heb dit honderdmaal hooren zeggen, en zelfs
wel zwart op wit gezien à propos van een concert van onze grootste zangeres, de
onovertroffen meesteresse van het belcanto, Aaltje Noordewier-Reddingius.
Het zal misschien niet gemakkelijk zijn deze fractie, te overtuigen van de simpele
waarheid, dat de zangstem een muziek-instrument is: het schoonste en meest gevoelige
aller instrumenten, en dat zingen niets anders is dan een bizondere term voor het
bespelen van dit instrument. Op elk instrument nu is zuiver muzikale voordracht
mogelijk. Neem b.v. het instrument dat door zijn timbre meer dan eenig ander de
menschelijke stem nabij komt, de viool... Wie, die door een der groote violisten
Beethoven's vioolconcert hoorde spelen, durft het weerspreken, dat in de cantilene
van dit instrument de schoonste gedachten en de diepste gevoelsexpressies een willige
tolk vinden.
En... directer nog dan tusschen den violist en zijn instrument, is het contact tusschen
den zanger en zijn stem, waarop de indrukken zich nog sterker fixeeren, waarin de
gevoelsexpressie nog rijker en afwisselender leven ontvangen kan, omdat ze zelf
leeft, omdat ze deel is van zijn lichaam, bereikbaarder voor alles wat hij gevoelt en
denkt dan elk ander muzikaal reproductiemiddel.
Zoo ergens, dan is dus hier geen reden om nog andere hulpmiddelen voor de
artistieke wedergave van het kunstwerk te baat te nemen, dan alleen de zuiver muzi-

Onze Eeuw. Jaargang 16

401
kale: de intensiteit van den zangtoon is dieper en levender dan van eenig instrument.
En behoort er, waar niet de onmacht dit belet, werkelijk zóóveel moed toe, te
breken met de overheerschende mode der uiterlijke voordracht!
Er zijn minstens twee groote Nederlandsche kunstenaars van wereldnaam, die ons
sedert vele jaren het navolgenswaardig voorbeeld stellen van de echte zangkunst n.l.
Mevrouw Noordewier en Joh. Messchaert. Hun fijne, innige kunst van voordragen
berust op louter muzikale effecten, en de geheele durf om met de valsche traditie te
breken, bestaat daarin, dat men zich hun technische volkomenheid en artistieke
intenties tot ideaal stelle, en zich van hun wijze van zingen tot in de kleinste
bizonderheden rekenschap geve. Men wage het er eens op te breken met de
schreeuwschool à la mode, men trotseere het oppervlakkig verwijt van ‘koud-zingen’,
men luistere met beide ooren open en zonder de verwaten muziekschoolnufjeskritiek
naar de diepe, natuurlijke, fijne kunst dier groote zangers, en vinde zóó den weg, den
zwaarderen maar schooneren, die tot echte zangkunst leidt. En zou dan deze echte
zangkunst ook niet tot het lyrisch tooneel kunnen doordringen, niet op de
‘Wagner-Bühne’ de Bayreuthiaansche declamatie kunnen vervangen? In de
oud-Italiaansche opera heerschte het belcanto evenzeer als in de kerk en de
concertzaal, en ik maak mij sterk, dat al wat voor zang geschreven is, kan worden
gezongen in den juisten zin des woords.
Ik hoorde eens van Mevrouw Noordewier de Sentapartij uit ‘Der Fliegende
Holländer,’ ik zag eens (op het tooneel) een vertolking van de Rocco-partij uit
Beethovens Fidelio door Messchaert, en wat hier door deze groote zangers langs
zuiver muzikalen weg ook op dramatisch gebied bereikt werd, was subliem, en
overtrof nagenoeg alles wat ik vóór en na dien tijd van opera-zang hoorde. En het is
op dezen grond dat ik de zekerheid voel, dat ook bij het lyrisch drama een terugkeer
tot de pure zangkunst mogelijk zal zijn. Is het denkbaar, dat men 't op
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den duur vergeten zou, dat muziek en bovenal zang de kunst is van den schoonen
klank?...
Wie zanger of zangeres wil zijn moet zingen, zingen met mooie stem en zingen
alléén!... Maar honderden, die bij een oppervlakkig publiek een uiterlijk succes
wonnen, doen niets minder dan dit, en wij bidden met een variant op een geestig
leekedichtje van P. A de Genestet:
Verlos ons van ‘de voordracht’ Heer,
Geef ons natuur en waarheid weer!
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Uit het vuur
Door H. Laman Trip-de Beaufort.
A womans Diary of the War. By S Macnaughtan. Thomas Nelson & Sons.
In de oprechtheid zoo goed als den eenvoud, waarmede deze verpleegster de beleefde
feiten heeft neergeschreven, getuigt zij onbewust van Oorlogswee en Levensrijkdom.
De auteur is een Engelsche, daarenboven een Schotsche, dit wordt geacht in te
houden een onwankelbare onafhanklijkheid in daden en gedachten! gebeurtenissen
die een ander op zijn minstzouden kwetsen, laat ze aan zich voorbij gaan met een:
‘How ridiculous’!
Een weerspiegeling der algemeene stemming, zooals ons land die ook gekend
heeft, is te vinden in deze bladzijden. In de eerste weken van de Augustusmaand,
nadat de sleurloop der menschen eensklaps tot staan werd gebracht, stond een ieder
afgetrokken tegenover eigen taak, in ademlooze spanning afwachtende het gróóte,
het onbekende; Mej. Macnaughtan noemt dezen tijd in Engeland luchtigjes: ‘Very
like a Sunday in Londen’. Hierop volgde in ons land onvermijdelijk de terugwerking,
een daadlustigheid zich uitvierend, soms wat branieachtig, in commissiën en besturen;
eigen kracht werd gevoeld, nog niet die des
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vijands; in Londen is dat niet anders geweest, de auteur heeft zinnen gehoord als:
‘Armies who will be wiped out in three weeks’.
De hoop op een eind-goed al-goed in die weken was alles overheerschend, de
ontzaglijkheid van den oorlogsernst wordt, zooals de schrijfster opmerkt, het eerste
en misschien het diepste gepeild door het moeder- en vrouwenhart.
De verpleegster heeft gewerkt te Antwerpen, Furnes en la Panne. De Belgische
soldaat, zoo mager, zoo tenger, is voor haar een toonbeeld van coertooisheid, te alle
oogenblikken hulpvaardig, voorkomend.
In het hart van den oorlog, wanneer het leven ontbloot is van schijn, dan wordt
zichtbaar wat een menschenziel kan doen inkrimpen van afschuw, van wanhoop dat
een huidige wereld zóó veel, zóó groot kwaad verborgen hield in haar schoot.
Mej. Macnaughtan heeft gewerkt, verpleegd, onder gebrek der meest onmisbare
gerieflijkheden: niet toereikende watervoorraad, te weinig voedselvoorziening,
tegelijkertijd bij dag en bij nacht een steeds grooter wordende toevoer van
gewonden.... de gangen opgestapeld met draagbaren, overgulpt met bloed, amper
tijd om de dooden te scheiden van de erg gewonden, de laatsten met een adreskaart
om den hals gebonden, een herkenningsnommer op de uniformjas, half stuk geschoten,
bevroren, holgehongerd, ten einde toe uitgeput; eenmaal was de ambulancewagen
overvuld met kinderen, zwaargekwetst en verminkt; 's avonds, 's nachts altijddoor
reden de ziekenwagens voor, in half duister de gangen en zalen, want over hen heen
vlogen de vijandelijke vliegtuigen, de operatietafel met electrische zaklantaarns
bijgelicht... Een afgezet lidmaat wordt door drukte, door duisternis wel eens verzuimd
te worden weggenomen...
Zonder eenigen opsmuk staan de feiten geboekt.
De lezer siddert, sluit de oogen.
In het hart van den oorlog is het leven ontbloot van schijn, dat naaktzijn doet zichtbaar
worden ook de onge-
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repte schoonheid. 'k Denk hier hoe Mej. Macnaughtan verhaalt van een jong soldaat,
wiens handen weggeschoten waren, die binnen gedragen werd: hem werden enkele
teugen soep ingegeven, half versuft kijkt hij rond, en vraagt of de kameraden wel
genoeg hebben; een andere kerel weigert glimlachend het eerst op de berrie te worden
opgenomen want vlak in zijn nabijheid is een erger gekwetste, hij heeft slechts twee
gebroken beenen.
Mej. Macnaughtan zegt het niet in zooveel woorden, doch elke bladzijde van dit
boek ademt van de wonderdadige, de levenscheppende kracht uitgaande van de
toegedaanheid aan een werktaak. Geen tijd voor beuzelige gedachten, voor
dingsigheidjes in het gevoelsleven, maar werken met hoofd en met hart, werken,
geven... temidden van afmattenden arbeid. Omgeven van ellende en dood behouden
dezulken als Mej. Macnaughtan hun blijgeestigheid die van hooger orde is. De
vroolijkheid van een Kerstmisviering, een lichtende boom, geschenken, zelfs een
vlammende plumpouding is een feest geweest, ook voor het gemoed; een onderbreking
van haar taak, een rustvolle vacantie in Engeland, werd een vredige genieting.
Ik herhaal het, deze bladzijden spreken van Oorlogswee en Levensrijkdom.
Battle Poems bij Wilfred, Wilson Gibson (Elkin Mathews).
Deze kleine bundel gedichten neemt een zeer bizondere plaats in de oorlogspoëzie
in, en wel omdat hij eenerzijds vol natuurwaarnemingen is, en anderzijds de
patriottische toon er niet aanwezig is.
Voor den dichter Gibson is een innige aanraking met de natuur, tot voor kort een
buitenleven tusschen velden en bosschen van Gloucestershire, een bestaansbehoefte;
de oorlog heeft hem weggelicht en voortgestuwd naar België en Frankrijk, waar hij
ronddwaalt, maar in zijn droomen dolend van de zonlichte landen van Wales:
And I am fighting here in France
As in a senseless dream.

De herinneringen zijn hem wezenlijker dan de werkelijkheid.
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Steeds maar wijlen zijn gedachten terug:
This day last I heard the curlew calling
By Hallypike,
And the clear tinkle of hill- waters falling
Down slack and syke.
But now I cannot hear the shrapnel's screaming,
The screech of sheels..

Alles doet hem terugzien, terugvoelen, zoo een vrouw die hem een hand kersen langt:
And again I was dreaming,
A boy in the sunshine,
And life but an orchard
Of cherries to pluck.

Zijn ze dan niet weer voor hem de zwarte lammeren, bokkenspringende in een
sneeuwig witbloeiend narcissenveld? Hij was soldaat in het Vlaamsche kwartier,
toen op eens de zich opdringende tegenwoordige werklijkheid zijn droomen in lamfers
uiteenscheurt, onder het schoonmaken van zijn bajonet overweldigt het hem:
This bloody steel
has killed a man.
I heard him squeal
As on I ran.
........
Though clean and clear
I' ve wiped the steel,
I still can hear
That dying squeal.

Gibson heeft gezien, wien de rauwheid van den oorlog de zinnen verdwaasd heeft,
hoe een gek gewordene zich grinnekend rolde in het wegslijk, een ander in de
ziekenbarak aanhoudend zingende een couplet van een lied uit de kinderjaren; de
troep is een huis voorbijgeloopen, op den deurdrempel, zonder kleeren aan het lijf,
een verkrankzinnigde vrouw:
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So suddenly her life
Had crashed about that grey old country wife.
Naked she stood, and gazed
Bewildered, while her home about her blazed.
New-widowed, and bereft
her five sons, she clung to what was left,
Still hugging all she'd gotA toy gun and a copper coffee-pot.

Degenen, die lichaam en verstand behouden, zijn zij behouden? Gibson huivert, want
hij weet dat daarnaast nog een ziel is die schade kan hebben:

The return.
He went, and he was gay to go:
And I smiled on him as he went.
My boy! 'T was well he couldn't know
My darkest dread, or what it meant Just what it meant to smile and smile
And let my son go cheerily My son... and wondering all the while
What stranger would come back to me.

Heeft Gibson doodvrees?
I do not fear to die
N' eath the open sky
...........
But when at last we creep
In a hole to sleep,
I tremble, cold with dread,
Lest I wake up dead.

In de oogenblikken van bezinning doemen ze weder op, die dierbare beelden, zachte
geleigeesten op zijn droeven tocht:
To-night they' re sitting bij the peat
Talking of me, I know' Grandfather in the single seat,
Mother and Meg and Joe.
I feel a sudden puff of heat
That sets my ears aglow,
And smell the reek of burning peat
Across the Belgian snow.

Onze Eeuw. Jaargang 16

408
Hoe verfoeilijker dit oorlogsbedrijf hem toeschijnt, te mooier is voor Gibson de
schoonheid der Natuur.
Een gekwetste soldaat ligt verlaten in het bouwland.
The quiet darkness brooded, as he scanned
The starry sky. He'd never seen before
So many stars. Although, of course, he'd known
That there were stars, somehow before the war
He'd never realised them- so thick- sown,
Millions and millions.......

Gibson, toeschouwer van het overbonte leven, ziet het met een buitengemeene
scherpte, als de hoogluchtige woestijnvogel de voortdolende menschenkaravaan
bespiedt.
1914 and other Poems bij Rupert Brooke. (Sidgworth Jackson).
De vijf Sonnetten waarmede dit boekje aanvangt behooren tot het allerbeste wat
dichterlijk Engeland laatstelijk heeft gegeven.
Brooke is zoowel in zijn waarnemingen als in zeggingskracht dichter. De
belangrijkheid dezer bladzijden is niet slechts ontleend aan de omstandigheden of
den tijd waarin ze geschreven werden, maar in ruimere mate aan de technische
gaafheid van elken regel.
Tezamen zijn ze de verwording van een mensch, die plotseling tot in het allerdiepste
van zijn wezen de heilige verrukking ondergaat - heilig omdat ze volkomen is - eigen
leven te geven.
Brooke heeft in Augustus 1914 de bewustwording gehad van zijn kindschap tot
zijn vaderland. Hem wordt duidelijk dat de gewelddadige dood nu geen verschrikking
heeft, doch een wijding is aan de offerande van het leven.
Geen tromgeroffel, geen strijdzucht in deze oorlogszangen. Dit is het heel
opmerkelijke van juist déze opdrift des geestes. Totnogtoe heerschte een
halfbewustheid in de wereld, maar nauwlijks heeft de stormklok geluid of Brookes'
ziel is ontsnapt aan de alledaagsche benauwenis:
A world grown old and weary....
And all the little emptiness of love.
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In het eerste Sonnet waaruit deze regelen zijn genomen beschrijft hij den overgang
van vrede in oorlog.
De oorlog als beoorloging wordt niet verheerlijkt maar wel het tijdstip dat der
menschenwereld de waardij van leven en dood openbaart. Het beleven van die
gedachte is voor hem:
Into clearness.. leaping

Eindigend met dezen regel:
And the worst friend and enemy is but Death.

‘Safety’ is de titel van het tweede Sonnet, waarin uitgedrukt wordt dat er een zekerheid
is voor hen die een aardsch bestaan niet als het hoogste goed beschouwen. En alleen
deze gewisheid is de blijvende vrede:
We have built a house that is not for a Time's throwing.
We have gained a peace unshaken bij pain for ever.
War knows no power. Safe shall be my going,
Secretly armed against all deaths endeavour;
Safe though all safety 's lost; safe where men fall;
And if these poor limbs die, safest of all.

Sonnet drie: ‘The Dead’ genoemd. De overlevenden ontvangen van hen die omkomen:
gifts rarer than gold.
.... They brought us, for our dearth,
Holiness lacked so long, and Love and Pain.
Honour has come back, as a king, to earth....

Het vierde Sonnet draagt denzelden naam als het vorige.
Hierin wordt besproken de plotselinge verandering van jonge levens, bloeiend in
jeugd en vreugd, in de verstardheid des doods, een roerloosheid die denken doet ‘aan
een witte wijdte, een lichtende vrede, in den nacht.’
De aanhef van dit vers volge hier voluit:
These hearts were woven of human joys and cares,
Washed marvellously with sorrow, swift to mirth.
The years had given them kindness. Dawn was theirs,
And sunset, and the colours of the earth.
These had seen movement, and heard music; known
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Slumber and waking; loved; gone proudly friended;
Felt the quick stir of wonder; set alone;
Touched flowers and furs and cheeks. All this is ended.

In het laatste Sonnet klinkt de blijde uitroep om als krijgsman mogelijk te vallen:
That there 's some corner of a foreign field
That is for ever England.

Een toevoeging: ‘The Treasure’ sluit deze Sonnetten af.
Ook dit grootsche heden zal wegzakken in het verleden.
Maar de tijd vergeet niet, en zal in stille stonde haar schatten naar voren halen:
And count, and touch, and turn them o'er,
Musing upon them; as a mother, who
Has watched her children all the rich day through,
Sits, quiet - handed, in the fading light,
When children sleep, ere night.

Rupert Brooke schreef deze Wij-zangen temidden van het slachttumult; als vrijwilliger
nam hij deel aan het beleg van Antwerpen, voer daarna met de Middellandsche
zeevloot uit, twee maanden daarna werd hij op Grieksch gebied begraven onder de
zacht bewegende olijven van Skyro.
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Quintus Horatius Flaccus
Door Gellie A. van Eerde.
Horatius in 't Latijn te genieten, is zeker mogelijk voor zeer vele lezers van dit
tijdschrift, zoowel mannelijke als vrouwelijke. In onze eeuw zou het dan ook heel
ongepast zijn, een boek te schrijven, zooals in 1799 verscheen, getiteld: ‘Horaz für's
Frauenzimmer oder Parodien nach dem Horaz.’ Het aantal in 't Latijn onderwezen
vrouwen neemt immers jaarlijks toe. De bladzijden, hier aan den dichter gewijd, zijn
meer bedoeld voor degenen, die gaarne wat willen weten van hem en zijne werken
zonder er zelf studie van te kunnen maken. Horatius verschijne ons als de joviale,
hoogstaande mensch, die hij was en als de dichter van Gods genade!
Zijne dichtwerken bestaan uit oden, liederen als smaakvolle mozaïekjes, waarvan
elk steentje schittert in woordpracht, uit epoden (jamben), satiren en brieven, bijna
alle schilderstukken, die door gedachte, compositie en lokale kleur geest en hart
verrukken. Satire beteekent hier nog niet ‘hekelend sarcasme’, maar ‘van alles wat’.
Horatius' satiren, die het proza naderen, ja ook wel z'n brieven worden terecht
‘gesprekken’ genoemd.
Zeer treft ons zijn dichterlijke visie van de natuur en
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een wereldbeschouwing, die de filosofie der Stoïcijnsche ontbering verbindt met een
aansporing tot eenvoudig levensgenot. ‘Gedenk te sterven, dat is het einde van alles.
Wij zijn slechts stof en schaduw. Eens moet gij de aarde en uw huis en uw bevallige
echtgenoot verlaten, geniet dus het oogenblik. Hij zal leven als zijn eigen meester
en vroolijk, die elken dag kan zeggen: ik heb geleefd’, dit is de slotsom van 's dichters
overdenkingen, nog niet door 't licht des Christendoms verhelderd, al zijn ook bij
hem gedachtenbloesems te speuren, in den loop der eeuwen hier en elders ontloken,
waaruit allengs het Christendom tot volle vrucht gerijpt is. ‘Spaar wat neerligt,’ klinkt
het in 't koorgezang bij 't honderdjarig Zoenen Dankfeest. En is 't niet bijbelsch, als
hij zegt: ‘God heeft de macht, het lage hoog te stellen en wat uitsteekt te vernederen?’
‘Het goede doen uit liefde tot de deugd, niet het kwade nalaten uit vrees voor straf.
Al neemt ge van 1000 schepel boonen maar één weg, 't is en blijft toch een slechte
daad.’ ‘Niemand is zoo woest en onbeschaafd, dat hij niet zachter van inborst zou
kunnen worden, als hij zich maar ernstig toelegt op z'n zedelijke verbetering. 't Begin
van alle deugd is, de ondeugd te vlieden en 't begin van alle wijsheid, zich van
dwaasheden te onthouden. Roovers staan midden in den nacht op, om menschen te
vermoorden - en gij kunt niet eens wakker worden en opstaan, om u zelf te bewaren
en te redden?’
Het geloof aan de persoonlijke macht der oud-vaderlandsche Goden was bij
Horatius al wat verzwakt. Als hem op z'n reis naar Brindisium in 37 v.C. verteld
wordt, dat op den drempel van een heiligen tempel wierook smolt zonder vlam, zegt
hij: ‘Dat moge de Jood Apella gelooven, maar ik niet, want ik heb geleerd, dat de
Goden een leven lijden zonder zorg en dat, als de natuur een of ander wonder doet,
geen grimmige Goden dit neerzenden uit de hooge hemelwoning’. Toch zijn deze
Goden, misschien soms reeds alleen als symbolische voorstellingen, nog innig
verbonden met het geheele Romeinsche leven van zijn tijd. Als z'n vriend en
beschermer Maecenas ziek is, zingt de
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dichter: ‘Als gij herstelt, denk er dan om, offerdieren te geven en een tempel ter
herinnering: Wij zullen een eenvoudig lam slachten!’ en in de ode: Aan zich zelven:
‘'k Ik zal me bekeeren en geven den Goden meer eere.’

‘Geniet van een schoonen voorjaarsdag, want met dit leven is alles uit’; deze gedachte
keert telkens weer. Als voorbeeld volgen hier de twee eerste strofen van de ode,
opgedragen aan den ridder-advocaat L. Manlius Torquatus:
Nu is de sneeuwvlaag weggevlucht en gras siert weer de landen,
Het loof kleurt weer den boom.
Een ander aanzien biedt nu de aarde en om geslonken stroom
Slaan weder de oevers banden.
De Gratie waagt te gaêr met Nymfenschaar en zusters beid'
Den reidans naakt te leiden,
Maar kringloop van den tijd en 't uur, als 't voedend licht gaat scheiden,
Verwerpt de onsterfelijkheid.

Nog schooner specimen is de schitterende ode aan L. Sextius. Ik waag het niet, dit
meesterstuk op rijm1) te vertalen.
De felle winter werd door zoete wisseling van lente en zachte Westewind ontbonden,
Een werktuig windt de droge kielen weer in zee.
Het vee verheugt zich niet meer in den stal, de landman niet bij 't vuur,
De weiden grijzen niet meer door den rijp.
Doch Venus van Cythera leidt bij maanlicht hare koren,
De gracelijke Gratiën en de nymfen
Gaan tikken de aarde met afwisselenden voet, terwijl Vulcanus
Vol vuur de grootsche werkplaats der Cyclopen gloeien doet.
't Past nu, 't gezalfde hoofd met groene myrt te sieren
Of met de bloemen, die ontspruiten aan de herleefde aard,
't Past nu, te offeren aan Faunus onder 't loof der bosschen,
't Zij hij een lam verlangt of liever wenscht een bokje.

1) Bij ons 't eerst in de vroege middeleeuwen voorkomende.
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De bleeke dood klopt met den voet aan 's armen hutje
Zoowel als aan het hoog paleis des konings. O gij rijke Sextius,
De korte som des levens duldt niet lange hoop te voeden:
Straks zal de nacht U overweldigen en het sprookjesachtig schimmenrijk,
En 't ballingsoord van Pluto: daar eens aangekomen
Zal 't lot U niet meer tot bestuurder van den wijn verheffen,
Ook zult gij teere Lucidas niet meer bewonderen, voor wien nu heel de jeugd gloeit
En dien de meisjes weldra zullen minnen.

Wat is de vertaling een flauwe afschaduwing van 't oorspronkelijke, dat in sierlijke
rythme daarhenen vloeit. Schopenhauer's ietwat grove uitspraak: ‘Die Uebersetzungen
der Schriftsteller des Altertums sind für dieselben ein Surrogat, wie der
Zichorienkaffee es für den Wirklichen ist,’ geldt zeker voor Horatius, dien meester
in 't rangschikken van klankvolle woorden en 't scheppen van sierlijke maten, soms
met één of twee voorslagen, trippelend, sleepend of in statigen cadans.
De poëzie van Horatius is door alle eeuwen heen een geliefkoosde lektuur gebleven,
werd schoolboek, zooals de dichter zelf voorspelde. Herder zegt: ‘Bijna 2000 jaar
heeft Horatius voor alle beschaafde natiën der wereld gezongen, hen geboeid en de
fijnste zielen geleid.’ Onze Cornelis de Witt citeerde op den pijnbank de eerste strofe
van de bekende ode aan Augustus:
Wie recht van zin zijn doel in 't oog houdt, die is niet ontsteld,
Als roerige burgers slechte dingen hem bevelen
Noch schokt 't gelaat van dreigenden tyran
Hem, den standvastige.

't Is overbekend, dat Pitt en Bismarck den dichter in 't parlement aanhaalden: hij is
als 't ware samengegroeid met den ontwikkelden mensch. Wij allen herinneren ons
uit Vosmaer's Amazone, den ouden heer Van Walburg, die op reis door Italië
'schrijvers innige vereering voor Horatius vertolkt.
In den klassieken tijd werden de oden zonder twijfel
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gezongen, zoo ook later in de kloosters. In den Renaissancetijd1) zijn ze vele malen
drie- en vierstemmig getoonzet, in de eerste plaats voor schooldoeleinden vooral in
de humanistische scholen der 16de eeuw. In geen land leefde Horatius zoozeer voort
als in Frankrijk. Ronsard zegt:
‘Je me rendis familier d' Horace.’
Doch ook in de literatuur van andere landen treffen we telkens den dichter aan.
Shakespeare ontleent veel aan hem. In de aanteekeningen bij de vertaling van Antonius
en Cleopatra door Burgersdijk is de ode ‘Aan de Vrienden’ meesterlijk weergegeven:
‘Komt nu gebékerd, rept nu den vrijen voet.’

't Is de vreugde over de overwinning van Augustus in 't zeegevecht bij Actium (31
v. C.) op de Aegyptische koningin en haar minnaar, waardoor Rome gespaard bleef
voor vreemde overheersching.
Een honderd jaar geleden verflauwde de liefde voor Horatius wat. Hij wordt
beschuldigd van vleierij van hooggeplaatsten, navolging der Grieken en 't bevorderen
van de verslapping der zeden. Goethe noemt de oden ‘Schrecklich real’, maar de
‘gesprekken’ verrukten hem. Thans zien we door betere kennis van den dichter en
zijn tijd al deze dingen in een ander licht en is de bewondering toegenomen voor z'n
fijne beschaving, scherpte van verstand, gevoel voor vriendschap, z'n wereld- en
menschenkennis, die hem vol zelfbewustheid zoowel aan 's keizers tafel als met z'n
buren buiten 't juiste gesprek weet te doen vinden, voor z'n zelfkennis en
bescheidenheid, al zingt hij in rechtmatigen trots in de ode aan Melpomene:
'k Heb mij een monument gesticht meer duurzaam dan metaal,
Waarvoor zelfs pyramide zwicht in koninklijke praal,
Dat hoe de regens nederslaan, hoe Noordewind ook woed'
In eeuw na eeuw niet kan vergaan, noch door der tijden spoed.

1) E. Stemplinger. Das Fortleben der Horazischen Lyrik seit der Renaissance. Leipzig 1906.

Onze Eeuw. Jaargang 16

416
Ik zal niet ganschlijk sterven.
Uit nederig geslacht geboren heet ik dichtervorst,
Die op Romeinsche wijs 't Aeolisch lied te stemmen dorst.
Duld, dat de glorie door verdienst verworven mij versier
En, Muze, krans vol gunst mijn haar met Delfische laurier.

‘Ik zal niet ganschelijk sterven!’1) Hoezeer is deze profetie bewaarheid geworden.
II. In 1913 verscheen bij van Doesburgh te Leiden Prof. Hartman's werk: Beatus Ille,
een boek voor iedereen over Horatius, z'n titel ontleenend aan een van 's dichters
meest bekende epoden, beginnende met de woorden: Beatus ille = Gelukkig hij, een
lofzang op 't landleven. Aan dit geestig en merkwaardig boek zijn eenige
proza-vertalingen van dit artikel ontleend, zoo ook enkele aan Van der Weerd.
Horatius' brieven en satiren vertaald. Horatius vertelle hier zelf z'n levensloop:
Het is onzeker, of ik in Lucanië dan wel in Apulië geboren ben, want de landbouwer
van Venusia2) ploegt in de buurt van beider grenzen. Met dichterlijke
verbeeldingskracht zie ik me zelven als knaap dwalen door heilige wouden met
liefelijke stroomen en zoele winden. Vermoeid van 't spel val ik in slaap op den berg
Vultur buiten de grenzen van m'n sagenrijk Apulië - daardekken houtduiven mij met
gebladerte, een wonder voor alle omwonenden - ik sliep veilig voor de zwarte adders
en de beren: Zoo werd ik reeds als kind gedekt door heilige laurier en bijeengebrachte
myrt, die door der Goden macht bezieling wekten. M'n vader was een vrijgelaten
slaaf, vrij welgesteld en hij gaf z'n zoon een goede opvoeding, waarvoor ik hem altijd
dankbaar ben gebleven. Ja, vader, aan u heb ik te danken, dat ik ben, die ik ben. Gij
zondt me niet naar de school van meester Flavius te Venusia - nu, en daar stapten
toch maar wat deftig heen de jongens van opperbevel-

1) Dit woord siert ook het graf van den schilder Böcklin.
2) Horatius wordt wel de zwaan van Venusië genoemd. In deze plaats is in 1897 een standbeeld
voor hem opgericht, vervaardigd door d' Orsi.
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hebbers met strepen op de mouw, lei en griffeldoos aan hun linkerarm en telkens in
de helft van de maand kwamen ze hun schoolgeld brengen, een heel kwartje - neen,
hij transporteerde kloekmoedig zoonlief naar Rome om onderwijs te krijgen in al de
kundigheden, waarin een ridder of senator z'n telgen laat onderrichten. Wie mij daar
zag gaan, netjes aangekleed, met knechts achter me aan - gesteld dat in zoo'n groote
stad iemand daarop had gelet - die zou gedacht hebben, dat ik een rijkeluisjongen
was. Maar bij al mijn tochten van de eene school naar de andere ging mijn vader
altijd mee, een geleider, die zich niet liet bepraten. Kortom, hij behoedde mij niet
alleen voor 't doen van leelijke dingen, maar ook voor allen schijn van kwaad en dat
is toch maar de eerste stap op den goeden weg. Mijn brave vader wees me met
waarschuwende voorbeelden op elke ondeugd, om die te mijden. Door deze opvoeding
ben ik zedelijk gezond en vrij van die gebreken, die ten verderve leiden en ben ik
alleen behept met kleinere fouten, die ge licht door de vingers zult zien. En misschien
zal een langer leven, een openhartig vriend en mijn eigen inzicht ook deze
grootendeels nog wel doen verdwijnen. Dat ik wel eens wat dartel ben geweest,
daarvoor schaam ik me niet, maar ik zou me schamen als ik aan die dartelheid geen
eind had weten te maken1). Mijn zinspreuk werd: Een gezonde ziel in een gezond
lichaam!
Mijn vader was niet bang, dat iemand hem zou verwijten, dat hij me een opvoeding
boven mijn stand had laten geven; wanneer ik naderhand als omroeper of - wat hij
zelf was - als deurwaarder van een klein inkomen had moeten leven, dan zou ik daar
toch niet over geklaagd hebben, maar nu... nu ben ik hem dankbaar en roem hem in
z'n graf. Zoolang ik bij mijn verstand ben, zal ik me nooit over mijn vader schamen;
ik zal niet spreken als zoovelen, die daar zeggen: ‘ik kan niet helpen, dat ik geen
edelgeboren en beroemde voorvaderen heb.’

1) Motto Camera Obscura
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Neen, ik denk daar heel anders over. Als ik van voren af aan mijn leven moest
beginnen en andere ouders kiezen, zoo deftig als iemand maar kan begeeren, ik zou
met de mijne tevreden zijn!
Later heb ik mijn vleugels ver buiten het nest uitgeslagen. Ook in Griekenland
trachtte ik wijsheid op te doen en ik beoefende in het goede Athene1) de filosofie en
de dichtkunst van Archilochus. Toen kwam daar Brutus en won de studeerende
jongelingschap voor z'n leger, om aan de zijde der republiek te strijden. Ik, onervarene,
meegesleept naar de legerscharen, diende onder Brutus' vanen in Asia en; niet bestand
tegen den machtigen arm van Caesar Augustus, vluchtte met achterlating van mijn
schild in den slag bij Philippi, moedeloos en vleugellam, en werd daarbij beroofd
van mijn vaderlijk huis en hof, dat aan de oudgedienden der overwinnaars werd
gegeven2). Behalve met m'n dichtkunst hield ik me toen bezig met het baantje van
schrijver bij den quaestor, dat ik gekocht had.
Wat een groot geluk viel me te beurt, toen gij, machtige Maecenas, mijn beschermer
werd! De edele Vergilius heeft 't eerst aan u verteld, wie ik was, daarna Varius.
Toen ik bij u was toegelaten3), stamelde ik eerst een paar woorden, want een
kinderlijke verlegenheid belette mij er meer uit te brengen - naar waarheid vertelde
ik, wie ik was. Ik ga heen. - Na negen maanden mocht ik terugkomen en werd
opgenomen onder uwe vrienden. Gij, Maecenas, pleegt te zeggen: ‘het doet er niet
toe, wie iemands vader is geweest, als hij maar edel is.’ Doch mijn stelregel is wel:
waag u niet te hoog, dan wordt ge streng beoordeeld. Een groote pijnboom wordt
vaker door den wind bewogen. Hoogen torens vallen met zwaarderen val en de
bliksem treft de hoogste bergen. Zoodra iemand de senatorslaars heeft vastgesnoerd
om z'n been en den breeden zoom heeft laten afhangen over zijn borst, dan

1) 45 v. C.
2) Bij dezelfde gelegenheid leden ook andere dichters schade, zooals Vergilius, Propertius,
Tibullus.
3) Voorjaar 38 v. C.
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wordt er dadelijk gevraagd: ‘wie is die man en wie is zijn vader?’ Of ge moet al
groote kwaliteiten hebben zooals Novius: al gaan er op één oogenblik 200 karren en
drie lijkstoeten over 't forum, hij kan al dat lawaai overstemmen nog beter dan
klaroenen en krijgstrompetten. Ik ben met weinig tevreden en heb nooit gestreefd
naar hooge ambten, nu ben ik geheel vrij en mag op m'n schamel muilezeltje rijden,
waarheen ik wil. In mijn eentje wandel ik, waar 't mij belieft, informeer me naar den
prijs van spelt en groente, drentel langs de stalletjes om den circus waar ze je op alle
mogelijke manier beetnemen en, terwijl 't al donker is, over 't forum en luister naar
de waarzeggers. Dan ga ik naar huis, waar mijn schotel erwten, knoflook en pannekoek
me wacht: drie jongens bedienen mij, meer niet: op een marmeren tafeltje staan een
eenvoudige wijnkan en plengschaal met twee bekers en een scheplepeltje, daarnaast
een goedkoope spoelkom, alles gewoon aarden vaatwerk. Na den maaltijd ga ik
slapen, door geen zorgen gekweld, dat ik bij de woekeraars te biecht moet komen.
Tot ongeveer tien uur lig ik op mijn rustbank: daar lees of schrijf ik iets, wat me,
alléén met mijn gedachten, bevalt, en na tienen slenter ik wat rond of zalf me met
olijfolie. Zoodra de zon scherper begint te steken en me vermaant, in 't bad te gaan,
vermoeid van 't balspel als ik ben, verlaat ik haastig 't veld van Mars. Dan neem ik
een matige lunch en breng verder zonder iets uit te voeren den middag thuis door.
Zoo is 't leven van hem, die vrij is van rampzalige en lastig drukkende eerzucht.
't Gemoed van een dichter is ook niet licht hebzuchtig. Ik ben al dood gelukkig
met de Sabijnsche hoeve, die Maecenas me schonk eenige jaren na onze
kennismaking. Zoo'n hoeve, waar ik me onbezorgd kan wijden aan dichterlijken
arbeid, dat was steeds mijn wensch! Want ik schep er vermaak in, woorden in voeten
op te sluiten. Een dichter houdt van verzen en daar alleen is 't hem om te doen. Een
bankroetje, 't wegloopen van een slaaf, een brandje, daar lacht hij om; een compagnon
benadeelen of een pupil bestelen, hij denkt er niet aan, hij leeft desnoods
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van peulvruchten en brood. Hij is een berisper van heftigheid, nijd en gramschap;
hij vertelt van edele daden, oefent den zwakken en stamelenden mond van het kind,
onderwijst het komend geslacht door beroemde voorbeelden, geeft troost aan armen
en zieken. Van wien zou 't onschuldige meisje en de zedige knaap gebeden leeren,
zoo niet de Muze hun een zanger had gegeven? Door liederen worden Goden van
boven- en onderwereld verzoend!
Een goed dichter zal woorden opdelven, die aan 't volk sedert lang onbekend zijn
en prachtige uitdrukkingen weer te voorschijn brengen, die bij onze voorvaderen in
gebruik waren, maar nu vergeten neerliggen in het stof; nieuwe zal hij daaraan
toevoegen, door de omgangstaal geschapen. Te weelderige woorden zal hij besnoeien
en inkorten, te harde en ruwe door gezonde, verstandige behandeling effenen en
beschaven; evenals de boomen elk jaar van bladeren veranderen, zoo gaan verouderde
woorden te niet en bloeien en groeien de pas ontstane als krachtige jongelingen. Bij
dat alles zal het den schijn hebben, alsof de kunst voor den dichter slechts een spel
is, maar in werkelijkheid zal hij zich pijnigen en zich inspannen, evenals iemand,
die nu eens den satyrdans, dan weer den plompen cyclopendans uitvoert. Krachtig
en helder als een rivier zal hij schatten uitstorten en Latium een waren taalrijkdom
schenken.
Mijn vroomheid en mijn lied gaan de Goden ter harte en u, Muze, die
zachtmoedigheid kweekt, dank ik het, zoo mijn dichtervuur vreugd verspreidt! Wat
is mijn dichtkunst echter vergeleken bij die van Pindarus, den Thebaanschen zwaan,
dien een krachtige wind draagt, als hij streeft naar 't hooge wolkenruim. Een
onuitputtelijke woordenvloed stort uit z'n mond evenals een bruisende bergstroom,
door de regens buiten z'n oevers getreden. Daarbij ben ik slechts als een bij van den
berg Matinus: met noeste vlijt zoekt ze honing op haar geliefde thymplanten - zoo
maak ik, kleine dichter, bewerkelijke liedjes in 't bosch en aan de oevers van het
waterrijke Tibur. Ik moet m'n verzen vijlen en polijsten en onderwerp m'n
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werk aan 't oordeel van allerfijnste kenners. Er zijn er, die vinden, dat ik in mijne
satiren veel te scherp ben en mijn onderwerp veel meeruitspin dan betamelijk is;
anderen meenen, dat al mijn dichtwerk zonder kracht is en dat er op één dag wel
duizend verzen als de mijne gefabriceerd kunnen worden. Had ik misschien in 't
geheel geen verzen moeten schrijven? Best mogelijk, maar ik kan niet rusten. Wat
ik ook ben, ofschoon beneden Lucilius, m'n voorganger in de satiren, wat vermogens
en talent betreft, toch zal de nijd tegen z'n zin steeds moeten bekennen, dat ik met
groote mannen verkeerd heb. Zoo zeggen de menschen op straat tegen mij: ‘Moet
jij alles uit den weg duwen, als je je haast naar Maecenas, die geen oogenblik uit je
gedachten is?’ Deze woorden zijn mij zoeter dan honing, want gij, Maecenas, zijt
als een deel van mijn leven. Gij, telg van koninklijk geslacht1), mijn toeverlaat en
zoet sieraad zijt gij! Hoe levendig herinner ik me nog, dat het volk u, geliefden ridder,
in den schouwburg zoo toejuichte, dat de oevers van den Tiber en de schalksche echo
van den Vaticaanschen berg den lof weergalmden!
Op ongeloofelijke wijze komt ons beider gesternte overeen en geen huis is reiner
of verder verwijderd van de ondeugden van naijver en hebzucht dan het uwe. Het
hindert mij nooit, dat gij rijker of kunstvaardiger zijt: ieder heeft zijn plaats. Gij zijt
veel meer bevoegd, om in uw prozawerken2) Caesar's oorlogsdaden te roemen: mij
heeft de Muze verkoren om te spreken van 't zoete zingen van Licymnia, van der
oogen schitterglansen en van hartetrouw en wederkeerige liefde. Ook in
lichaamskracht zijt gij mijn meerdere. Op onze reis naar Brindisium3) kondet gij bij
aankomst te Capua nog met den bal gaan spelen, terwijl ik en Vergilius ons ter ruste
moesten begeven

1) Maecenas stamde van de Etruscische koningen af.
2) Maecenas' werken zijn spoedig in vergetelheid geraakt.
3) Octavianus had bericht ontvangen, dat Antonius met een vloot te Brindisium was aangekomen
en zond nu z'n intiemen vriend Maecenas daarheen, om met z'n collega in overleg te treden.
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(want met den bal spelen is niet goed voor druipoogen en menschen met een slechte
maag.)
Maecenas, ik doe me gaarne aan u voor juist zooals ik ben: zonder gebreken wordt
niemand geboren. Wie toegevendheid verlangt voor de zijne, moet die ook voor
anderer fouten hebben. Nu, van hebzucht zal niemand mij betichten! Als ik 't u vroeg,
zoudt gij me nog rijker geschenken geven, maar ik ben gelukkig genoeg met m'n
Sabijnsch landgoed. Ronddolen door de welige struiken, roode kornoelje en wilde
pruimen, thym, eiken, steeneiken, die de varkens vet maken en den meesten schaduw
geven, berg op berg af, langs de beek Digentia met koud, helder water, steeds
stroomend, goed voor 't hoofd en een zwakke spijsvertering, dat is mij een genot! In
dezen schuilhoek blijft men gezond zelfs tijdens 't heete najaarsweer. In de schaduw
zult gij u te goed doen aan druivensap uit Lesbos, dat geen onheil sticht!
Als ik voor zaken in de stad ben en voornamelijk die van Maecenas behartig en
ik dan naar zijn park en kasteel ga op den Esquilijnschen heuvel, daar waar vroeger
de armenbegraafplaats was, dan denk ik te midden van 't stadsgewoel, terwijl iedereen
me aanspreekt en ophoudt: o landelijke rust, wanneer zal ik u weer aanschouwen,
wanneer zal ik weer liefelijke verademing van 't kommervolle leven scheppen, nu
eens door lektuur en oude boeken, dan weer door rustigen slaap of geluier? Wanneer
lachen m'n buren weer eens, als ik op mijn manier aan 't spitten ben? Wanneer worden
mij weer voorgezet de heilige boonen van Pythagoras en spinazie met spek? Het
landleven geeft me aan me zelven terug. Waarom zou ik mijn Sabijnsch dal verlaten
voor rijkdommen, die meer moeite geven? De deugd veracht alledaagsche kringen
en streeft met vluchtenden vleugel naar hooger gewesten. Dikwijls haten we haar,
als ze ongerept bij ons vertoeft en uit ons oog verdwenen, wenschen we haar vol
spijt terug. Er is een maat in alle dingen, er zijn grenzen, waarbuiten het goede niet
kan bestaan. Wie veel verlangt, hem ontbreekt veel. Hij heeft het goed, wien de
Godheid met spaarzame hand
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heeft aangeboden, wat voldoende is. Een beek met helder water, een park van enkele
morgens grond en 't vaste vertrouwen op mijn zaadveld ontgaan aan hem, die schittert
als landvoogd over 't vruchtbaar Afrika. Op het toegenomen geld volgt zorg en
begeerte naar meer; naarmate ieder zich zelven meer ontzegd heeft, zal hij van de
Goden meer ontvangen. Mijn rustig leven en vrijheid zou ik niet tegen alle schatten
der Arabieren willen ruilen. Wie uit vrees voor armoede de vrijheid, een schat meer
waard dan goud, prijs geeft, zal tot straf voor zijn ontevredenheid onder een meester
staan en in eeuwige slavernij verkeeren: hij heeft zich niet weten te schikken in 't
geringe. Neem er de proef maar eens van, Maecenas, of ik niet met een vroolijk gelaat
Uw geschenken kan teruggeven. Hij leeft goed van weinig, op wiens eenvoudige
tafel het zoutvat schittert van zijn vader geërfd en wien noch vrees noch lage begeerte
den gerusten slaap ontneemt, want de zwarte zorg klimt ook op de met koper
gepantserde galeien en zit achter den ruiter; ze is sneller dan de herten en sneller dan
de Oostewind, die de buien voortjaagt. Temper het bittere door een lach, niets is in
alle opzichten gelukkig. Doch de eenvoudige wordt het minst teleurgesteld:
Geen ivoor noch gouden wulfsel
Geeft schittering in mijn huis,
......... maar
Eerlijkheid en vloeiende aêr
Van dichttalent is mijn. Mij arme
Zoekt de rijke.

Zachter gestemd bij 't naderen van den ouderdom zal de filosofie m'n steunsel zijn
en ik verzamel in mijn schuur den voorraad, dien ik weldra noodig zal hebben: ik
bereid me voor tot den dood, die een wijsgeer past.
III. Wanneer was Horatius geboren? In zijn ode op ‘De Kruik’ zegt hij: ‘O lieve
kruik, gij met mij geboren onder 't consulaat van Manlius (65 v. C), 't zij ge klachten
meebrengt of scherts of twist en dwaze verliefdheid of
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misschien een verkwikkenden slaap, met welk doel gij ook den Massischen wijn
bewaart, gij verdient op een goeden dag te worden aangebroken. Kom naar beneden!’
De oden zijn geschreven van 30-23 v.C., zoodat Horatius en z'n kruik minstens
35 jaar oud zijn bij deze ontboezeming. De Romeinen bewaarden den wijn op zolder
rondom den schoorsteen. Wat wij een ‘belegen’ flesch noemen, heet bij hen: ‘een
kruik van de binnenste rij’, ‘die daar staat, waar ze rook drinkt, de kurk met pek
aangesmeerd.’ De kruik droeg een merk met den naam van den Consul, in wiens jaar
de wijn gewonnen was. Bij Horatius komt ook de uitdrukking voor ‘fusten, die liggen
te rusten in den kelder.’ In 't Provinciaal Museum te Trier, die schatkamer van
Romeinsche oudheden, kan men in steen uitgehouwen schepen, beladen met vaten
wijn, bewonderen: de roeiers vertoonen jolige gezichten, passend bij hun vrachtje:
zoo werd toen de wijn uit 't liefelijk Moezeldal vervoerd.
Horatius spreekt van: quadrimum merum, wijn, die na vier jaar goed is. Merum
is onversneden wijn, die steeds met water vermengd gedronken werd. De Falerner,
helder geel van kleur, van den ager Falernus aan den voet van den berg Massicus in
Campanië gold voor zeer fijn en wordt door Horatius dikwijls gememoreerd. Zoo in
de ode aan Dellius: ‘Denk er aan, in moeilijke omstandigheden een kalm gemoed te
bewaren en evenzoo, als de voorspoed het te breed zou doen zwellen, o gij Dellius,
want gij moet eenmaal sterven, 't zij gij ten allen tijde droevig hebt geleefd, 't zij ge
u gedurende feestdagen op een afgelegen grasperk lang uitgestrekt te goed hebt
gedaan aan een merk Falerner van de binnenste rij. Waartoe houden de groote
pijnboom en de witte populier er van hun gastvrije schaduw te paren? Waartoe spant
het vlietende water zich in, om voort te snellen door de kronkelende beek? Laat wijn
en zalf hier brengen en de al te kortstondige bloemen der liefelijke roos, zoolang de
omstandigheden en uw leeftijd dat toelaten en de zwarte draden der drie
Schikgodinnen. Gij zult eens heengaan uit uwe bijeengekochte
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weilanden, uit uw huis en uw landgoed, dat de gele Tiber bespoelt en uw erfgenaam
zal de rijkdommen bemachtigen, die gij hoog hebt opgestapeld. Het doet er niet toe,
of gij rijk en als afstammeling van den ouden Inachus op aarde vertoeft, dan wel arm
en van lage afkomst, gij zijt een slachtoffer van de onderwereld, die met niemand
mededoogen heeft. Wij worden allen naar dezelfde plaats verzameld; ons aller lot
wordt in de bus geschud en zal er vroeg of laat uitkomen en ons ter eeuwigdurende
ballingschap op Charon's schuitje plaatsen!’
Ook in Horatius' uitnoodigingen ten disch wordt de wijn dikwijls genoemd. Onze
dichter hield veel van gezelligen omgang en stelde de vriendschap hoog:
‘Wie de verdiensten verkleint van een afwezigen vriend en hem niet verdedigt als
een ander hem beschuldigt, wie niet kan verzwijgen, wat hem is toevertrouwd, dat
is een zwarte. Zoolang ik verstandig ben, kan ik niets vergelijken bij een lieven
vriend.’
Beroemd is de uitnoodiging aan den dichter Vergilius, klinkend als een fijn
muziekstukje en eindigend met de woorden: ‘Bedenk hoe kortstondig ons leven is,
meng wat dwaasheid onder uwe wijsheid: dwaasheid op haar tijd is een goed ding.’
Ook in deze ode is sprake van wijn, die alle smartelijke zorgen wegspoelt.
Zeer interessant is 't briefje aan Ridder Torquatus, in zijn tijd een beroemd advocaat,
dien we ons gaarne denken als beantwoordend aan de eischen, door Cato aan een
goed pleitbezorger gesteld: een rechtschapen man, bekwaam in 't spreken.
‘Torquatus, als je er je in kunt schikken aan te liggen op een eenvoudig rustbed
en gewone groente te eten van grof aardewerk, ontvlucht dan door de achterdeur je
cliënten, die nog in de wachtkamer zitten: morgen, op den verjaardag van den keizer,
is 't een vacantiedag, om uit te slapen: we mogen dus den zomernacht rekken met
aardig gesprek. Wat baten mij de goederen der fortuin, als 't me niet vrij staat er van
te genieten? Wie uit bezorgdheid voor zijn erfgenaam spaarzaam en al te
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karig is, doet als een dwaas: ik zal de eerste zijn, om den beker te ledigen en bloemen
te strooien, op gevaar af voor onbedachtzaam gehouden te worden. Kannen en schotels
zullen blinken als een spiegel; ik zal zorgen, dat ge niet minachtend den neus behoeft
op te trekken voor een onfrissche sprei op 't aanligbed of voor een vuil servet en dat
er onder ons, trouwe vrienden, niemand is, die 't gesprokene op straat brengt. Ik zal
ook uwe vrienden Butra en Septicius vragen en Sabinus, tenminste als die nog niet
verzegd is of zich liever door een meisje laat vasthouden. Gij moogt ook nog meer
gasten meebrengen: schrijf maar terug, met hoevelen we zullen zijn.’
Geen wonder dat vele jongelieden van zijn tijd zich om den dichter schaarden. Z'n
geestige en gezellige omgangstoon met hen klinkt ons tegen uit den eersten brief aan
Julius Florus, met z'n makkers dienende in 't hoofdkwartier van 's keizers stiefzoon
Tiberius Claudius Nero, die in Armenië streed, om Tigranes op den troon der Parthen
te herstellen (20 v.C). Elk der jongelieden krijgt een aardige terechtwijzing:
‘Celsus, drijf toch op eigen wieken bij uw letterkundigen arbeid en plunder niet
eerst de heele bibliotheek, op den Palatijnschen heuvel aan Apollo gewijd. En gij,
Florus, hebt ge u weer verzoend met Munatius? Of prikkelt nog steeds het vurige
bloed of een misverstand u beiden? Gij zijt te goed, om het vriendschapsverbond te
breken: Weet, dat het kalf gemest wordt voor u beider behouden terugkomst.’
Beroemd is de ode aan Aristius Fuscus: ‘Integer vitae, = Wie rein is van leven’
en eindigend met de woorden: ‘'k Zal Lalage minnen, die zoet lacht en zoet spreekt.’
Volgt de brief aan denzelfden vriend, die elders als een oolijke snaak geteekend
wordt:
‘Aan Aristius Fuscus, den vriend van het stadsleven, breng ik, een vriend van het
buitenleven, mijn groet. Overigens stemmen wij in alles overeen evenals een paar
oude en aan elkaar gewende duiven. Gij blijft echter steeds op het nest zitten en ik
prijs liever de beekjes en bemoste rotsen en wouden van 't bekoorlijk land. Kortom:
ik geniet
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eerst het leven en voel mij als een koning, zoodra ik de stad achter den rug heb, die
gij en uwe vrienden hemelhoog prijst; evenals een slaaf, weggeloopen van een priester,
lust ik geen offerkoeken meer en heb liever brood. Als het ons past, volgens de
voorschriften der natuur te leven, zoek ik buiten een plekje uit, om m'n huis op te
bouwen. Stoort wel ergens de nare zorg minder den slaap? Geurt of glanst het graan
minder dan de bloem, gestrooid op een Libyschen mozaïekvloer? Is het water, dat
in de stad door de looden pijpen de waterleiding tracht door te breken, zuiverder en
helderder dan dat in 't hellend beekje zacht ruischend voorthuppelt? Dit, vriendlief,
dicteerde ik, gezeten achter het vervallen tempeltje van Vacuna, blij van zin overigens,
doch - u had ik niet bij me.’
In dezen brief weer die liefde voor 't buitenleven, die verheerlijking van zijn hoeve,
3 à 4 uur ten Oosten van het steile Tibur (thans Tivoli) gelegen, waar Horatius ook
een huis had en hij de villa's van z'n vrienden Maecenas en Munatius Plancus bezocht.
Op 't gebergte bij de hoeve lag het dorpje Mandela, dat rilt van de bergkou. De
beheerschende berg was daar zeker de Soracte waarvan de dichter zingt:
Ziet ge, hoe blindend z'n sneeuwigen kop heft Soracte?

Horatius' huis lag meer beschut in een dal, dat van Noord naar Zuid liep. De villa,
waarmede de Romeinen het landhuis bedoelen met alles, wat er bij behoort (vandaar
't Fransche ‘ville’) werd mede bewoond door vijf huisgezinnen en zond vijf wakkere
huisvaders naar Varia, om te stemmen. In een klankrijke ode wordt Maecenas
uitgenoodigd, z'n weelderige omgeving te Rome, stadsgewoel en staatszorgen af te
wisselen met een bezoek aan de eenvoudige hoeve:
‘Reeds lang heb ik voor u zoeten wijn in een onaangebroken kruik met
rozenbloemen en uitgepersten balsem voor uwe haren. Verlaat uw overvloed, die
walging wekt en uw paleis, dat de hooge wolken nadert. Houd op u te verwonderen
over den rook en de macht en 't geraas van het rijke Rome.’
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Horatius verklaart ergens: ‘Te Tibur verlang ik naar Rome, te Rome naar Tibur.’ Dit
is zeker een wispelturigheid, die we op rekening van z'n artistennatuur moeten
schrijven. Hij geeft in een satire een veel sterker staaltje van dit
zich-niet-gelijk-blijven:
‘Alle zangers hebben dit gebrek, dat ze onder vrienden gevraagd om te zingen, dit
nooit van zich kunnen verkrijgen, maar nooit ophouden, als het hun niet gevraagd
is. Dat had die Sardiër Tigellius. Als de keizer, die hem toch kon dwingen, het had
verzocht in naam van hun vriendschap en die zijns vaders, zou dit niets uitwerken.
Maar als hij er zelf zin in had, galmde hij den heelen maaltijd van 't ei tot aan de
appels “Hoera Bacchus”, nu eens op den hoogsten toon, dan weer op den laagsten,
die op de vier snaren weerklinkt. In niets bleef die man ooit zich zelven gelijk.
Dikwijls liep hij als iemand, die voor z'n vijand vlucht, dikwijls als iemand, die offers
van Juno draagt, soms had hij 200 slaven, soms maar 10. Nu eens had hij z'n mond
vol van koningen en viervorsten en van groote dingen; dan weer: ”als ik maar een
tafel op drie pooten heb en een vaatje zuiver zout en een grof opperkleed voor de
kou.” Men kon dezen spaarzame, die met weinig tevreden was, een millioen geven:
in vijf dagen was z'n geldkast leeg. Niemand bleef ooit zich zelven zoo weinig gelijk.’
IV. Terwille van Maecenas' vriendschap had Horatius bedankt voor het ambt van
geheimschrijver, hem door Augustus aangeboden, die hem, den slavenzoon, als z'n
gelijke behandelde. Suetonius stelde ook van onzen dichter een levensbeschrijving
op en vertelt, dat Augustus zich beklaagt over het feit, dat Horatius in z'n gesprekken
zoo weinig notitie van hem neemt. ‘Of vreest ge, dat het u bij 't nageslacht tot schande
zal strekken, zoo men ziet, dat gij een vriend van mij zijt geweest?’
Toch waren reeds een paar verheerlijkende oden aan den keizer gewijd:
‘Keer laat naar den hemel weer, blijf lang vroolijk
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bij het volk van Quirinus en moge geen koeltje U te vlug wegnemen, terwijl ge
vertoornd zijt over onze ondeugden. Wil liever groote zegepralen houden en Vader
en Vorst genoemd worden.’ Op verzoek van Augustus voegde Horatius 't vierde
boek der oden aan z'n zangen toe. 't Voornaamste lied is de reeds vermelde Eeuwzang
bij 't honderdjarig Zoen- en Dankfeest, dat drie dagen en drie nachten duurde. In de
derde eeuw vóór C. was te Rome op bevel der Sibyllijnsche boeken dit feest ingesteld,
elke eeuw te vieren als een zoenfeest met offers van zwarte dieren bij 't altaar van
de Goden der onderwereld op 't Marsveld. Augustus zette in 17 v.C. den tijd van een
eeuw op 110 jaar vast en veranderde 't feest in een viering van 't begin van den
nieuwen tijd ter eere van den hoogsten Jupiter, Juno de hemelkoningin en de
Goddelijke tweelingen Apollo en Diana. Chateaubriand volgt in ‘Les Martyrs’ den
hoofdinhoud van 't koorgezang na:
‘Diane, souveraine des forêts, recevez les voeux que vous offrent des vierges
choisies, des enfants chastes, instruits par les vers de la Sibylle.... Lune, dont la tête
est ornée du croissant, Hécate, faites que la jeunesse ait les moeurs pures, la vieillesse
du repos, et la race de Nestor des fils, des richesses et de la gloire!’
De heele wereld was voor dit feest te Rome samengestroomd. In 't
Thermen-Museum wordt een gedeelte van een monument bewaard met inscriptie op
den voet: het ambtelijk protocol der eeuwfeestviering. Aan 't slot kunnen we nog
deze woorden ontcijferen: Carmen composuit Q. Horatius Flaccus - Horatius dichtte
het lied.
In dit vierde boek der oden vinden we ook twee lofdichten op Augustus:
‘Evenals een moeder haar jongen zoon, die al meer dan een jaar over de Carpatische
Zee toeft en door den Zuidenwind met nijdige vlagen van 't zoet tehuis wordt
afgehouden, steeds met geloften en gebeden aanroept - haar blik is niet van 't bochtig
strand gewend - zoo verlangt het trouwe vaderland naar zijn keizer.
Caesar, Uw regeering heeft overvloedige vruchten aan
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de akkers teruggegeven en de veldteekenen voor onzen Jupiter hersteld, die de trotsche
zuilen van den Parth versierden en heeft de deuren van den oorlogsgod Janus
gesloten1), beteugelde de verwildering, delgde de schulden en riep de oude kunsten
terug.’
Ook de le brief van 't 2e boek is aan Augustus gewijd en behandelt de literatuur
van den nieuwen tijd, hare handhaving en hervorming, dingen die den keizer zeer
ter harte gingen. Augustus dichtte zelf en stelde de kunst in dienst van zijn
regeeringsvorm. Maecenas, Pollio, Agrippa behoorden tot z'n kring, allen zeer ijverig
in de beoefening der schoone letteren. De Romeinen hadden zich in de school der
Grieken gevormd en Horatius zegt:
't Verwonnen Griekenland verwon den ruwen overwinnaar
En voerde in 't boersche Latium den kunstzin in.

In den laatsten tijd der republiek groeide de liefde tot literatuur zeer aan. Op reis en
in den oorlog nam men boeken mee. Geleerden en beschaafden ontmoetten elkaar
in de winkels der boekhandelaars, men ontving z'n gasten in de bibliotheek. Lucullus,
bekend om z'n fijne tafel, had z'n boekerij reeds voor iedereen opengesteld. In 28
v.C. wijdde Augustus ter herinnering aan den slag bij Actium op den Palatijnschen
heuvel een tempel aan Apollo en stichtte in de zuilengangen een openbare bibliotheek,
Grieksche en Latijnsche boeken bevattende: Zoo werden de talenten der besten van
het volk tot publiek eigendom, het ochtendgloren van een nieuwen tijd! Horatius
dicht bij deze wijding:
‘Wat vraagt aan Apollo, den zooeven gewijden, zijn zanger?... Geef mij, wat ik
heb, te genieten, gezond van lichaam en onverzwakt van geest. Moge mijn ouderdom
niet somber wezen en niet de vertroosting missen van 't snarenspel.’
Bij den opbloei van kunst en letteren en een betere regeling van het verkeer was
het mogelijk, dat periodieken,

1) Slechts twee keer na Numa Pompilius.

Onze Eeuw. Jaargang 16

431
zooals couranten, openbare aankondigingen en uittreksels uit de redevoeringen in
senaat en gerechtshof gehouden, snel tot in de uiterste provinciën werden verspreid.
De boeken zelve, gemaakt van perkament of papyrus, om een stok gewonden, dikwijls
met riemen vastgemaakt en verzegeld met een zegelring, werden verzonden in
cylindervormige doozen, meestal van glad gepolijst cypressenhout, voorzien van
hengsel en slot. Onder aan de standbeelden van Demosthenes en Sofocles vinden we
zulke doozen uitgebeeld.
De rollen werden dikwijls tegen de mot met cederolie ingewreven, aan de zijden
met puimsteen afgeschaafd, gekleurd en aan den stok van een titulus voorzien. In de
bibliotheken borg men de rollen, gerangschikt, met den titulus naar buiten, in vakken
of nestkastjes en vele oude illustraties vertoonen ons dergelijke bergruimten, de met
bustes of medaillons versierde bibliotheekwanden, lessenaars enz1).
Horatius zegt schertsend tot een goeden vriend, dien hij met een bundeltje zijner
gedichten naar Augustus zendt:
‘Loop, wat ge kunt, over heuvels, door rivieren en moerassen! Als ge dan de plaats
van bestemming hebt bereikt, houd dan uw vrachtje zoo, dat ge niet soms mijn
verzegelden papyrusrol onder den arm draagt, zooals de boer een lammetje of een
man uit den minderen stand, als hij ergens te gast komt, zijn hoed en sandalen.’
Op een fresco in Pompeï is een lezer afgebeeld, die zoo'n boek langzaam om den
stok rolt.
De boekenstalletjes waren meestal in gaanderijen opgeslagen; aan de zuilen hingen
de lijsten der boeken. Horatius spreekt z'n boek aldus aan:
‘Mijn boek, gij verlangt er natuurlijk naar, om met puimsteen opgeknapt, op het
stalletje van de Sosiï in de Passage bij 't standbeeld van Vertumnus te koop te staan.
Nieuw zult ge te Rome in den smaak vallen, maar zoodra ge, door de handen van 't
mindere volk betast en beduimeld, vuil begint te worden, zullen trage motten u lang-

1) Zie: J.W. Clark. The care of books. Cambridge 1901.
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zaam doorknagen of ge zult naar de provincie verhuizen.’
Horatius stelde z'n poëzie te hoog voor Jan en Alleman. ‘Ik lees graag m'n gedichten
voor aan dichters van naam, maar verwaardig me niet, naar de gunst te dingen van
schoolmeesterachtige letterkundig-critische clubs, wat die lui woedend maakt. Geen
boekwinkel en geen zuil, waarop de zweeterige handen komen van iedereen, mag
mijne boeken bevatten. Velen zijn er, die hun werken midden op de markt voorlezen
of in het bad. Die besloten ruimte weergalmt liefelijk op hun stem: hierin scheppen
ijdele menschen behagen.’
De keizer had Horatius verzocht, om z'n daden en regeering in een groot gedicht
te verheerlijken, doch de dichter antwoordt, in den 1en brief van 't 2de boek dat hem
zoo'n lofzang zeker zou mislukken en den bezongene niet verhoogen. Vol hoofschheid
vermeldt hij de eer, om de feestcantate te hebben mogen dichten. Deze brief aan
Augustus met den tweeden brief aan Julius Florus en dien zeer beroemden aan de
zonen van Piso worden meestal de literatuurbrieven genoemd, volgens Mommsen
het liefelijkste en aangenaamste werk van de geheele Romeinsche letterkunde. De
inhoud is te merkwaardig, om er nog niet het volgende uit aan te halen:
Horatius zong Sappho (± 600 v.C.) na en Alcaeus, die met gouden citherpen in
vollen klank z'n heldenzangen doet ruischen. ‘Ik was de eerste’, zegt hij, ‘die de
jamben van Paros aan Latium heb geleerd en ik volgde daarbij wel de versmaat en
den vurigen hartstocht van Archilochus na, maar niet woorden en inhoud. Deze
dichter vond in woede de jamben uit, geschikt voor dialoog en handeling. Het koor,
't satyrdrama en de jamben streven er naar uit gewone woorden een kunstvol gedicht
te scheppen, zoodat ieder denkt: dat had ik ook wel zoo kunnen doen, maar als hij
er zich aan waagt, zweet hij zich halfdood en martelt zich te vergeefs af: zooveel
waarde heeft de plaatsing en verbinding der woorden! 't Is niet genoeg, dat gedichten
schoon van vorm zijn, ze moeten ook den toehoorder meevoeren naar alle regionen.
Een dichtwerk is als een schil-
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derij: de ééne boeit u meer van dicht bij, de andere meer op een afstand.
Neem de overlevering tot leidsvrouw of schep zelf karakters uit één stuk. Een juist
inzicht in de eischen der kunst is een eerste vereischte. Dichters, kiest een stof
overeenkomstig uwe krachten en bedenkt, dat een ware dichter nooit middelmatig
mag zijn: dat veroorloven hem noch Goden, noch menschen, noch boekwinkels. Een
ware dichter dringt dadelijk tot de kern van zijn onderwerp door. Overdenk dit eerst
goed, dan volgen de woorden van zelf.
Tracht te doen, zooals de voortreffelijke Homerus, die zich steeds voortspoedt
naar de ontknooping en z'n hoorders onmiddellijk in den loop der gebeurtenissen
plaatst alsof hun die al bekend is1); wat den draad van 't verhaal zou storen, laat hij
weg, waarheid en verdichting mengt hij zoo door elkaar, dat één harmonisch geheel
verkregen wordt. Besnoei en polijst uw gedicht eerst 10 maal tot in de fijnste puntjes,
lees het dan aan bevoegden voor, bewaar het met zorg 9 jaar in uw boekendoos en
schrap dan nog door, wat ge wilt.
Niet alleen aanleg, ook door veel studie verworven kennis is noodig voor het
dichten: wie er naar streeft, den eindpaal te bereiken in de renbaan, heeft reeds als
knaap veel koude en hitte doorstaan en zich steeds van zinnelijke lust en wijn
onthouden. Wie melodieën op de fluit speelt, die den prijs behalen, heeft ze eerst
geleerd van leermeesters, waarvoor hij ontzag had. Is iemand met een slechte begeerte
behept, dan worde die ondeugd met den wortel uitgeroeid en het te zwakke gemoed
door strenge oefeningen gestaald.
Aan de Grieken schonk de Muze geest en talent, zij streefden slechts naar eer en
roem, aan hen de gave, om in kunstig afgeronde taal te spreken. De Romeinsche

1) Vertaling van Wieland:
Stets eilt er, ohne Hast, zum Ende fort,
Stürtzt seinen Hörer mitten in die Sachen,
Als wären sie ihm schon bekannt, hinein.
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knapen daarentegen worden meer onderwezen in rekenen, om hun geld te
vermeerderen. Hij draagt den prijs weg, die 't nuttige met het aangename vereenigt
(Utile dulci).’
V. Horatius ziet nooit den humor over 't hoofd en ergert zich niet te zeer. Hoort hoe
hij een behoorlijk burger teekent: ‘een goed buurman, een beminnelijk gastheer,
zacht voor z'n vrouw, niet boos, als er stilletjes eens een flesch is opengemaakt.’ Ook
waar hij personen en toestanden hekelt, is z'n zinspreuk: ‘Wat is er tegen, lachende
de waarheid te zeggen, evenals soms vleiende leermeesters de kinderen koekjes
geven, om ze de eerste beginselen te leeren.’ Door geestige slotwendingen weet
Horatius den inhoud van z'n zinsneden te verzachten of er ietwat een karikatuur van
te maken. Zoo beschrijft hij den wijsgeer: ‘Om tot een besluit te komen: de ware
wijze doet alleen voor Jupiter onder; hij alleen is rijk, vrij, eerbiedwaardig, schoon,
een koning der koningen en in den hoogsten zin gezond... tenminste als hij niet
verkouden is.’ Zou Heine bij z'n schitterende wendingen Horatius tot illuster voorbeeld
gekozen hebben? Uit z'n aanhalingen blijkt, dat hij den dichter kende. Het beroemde:
‘'t Is zoet en eervol voor het vaderland te sterven,’ varieert hij tot: ‘Leben bleiben
wie das Sterben für das Vaterland ist süsz.’
Horatius hekelt de Epicuristen van z'n tijd, strevend naar overfijnd levensgenot
en geeft hierbij tevens een aardig kijkje op de kookkunst dier dagen. Een zekere
Catius keert terug van een les bij een professor in koken en tafeldienen en vertelt aan
Horatius, die veel belangstelling veinst, alles wat hij nog onthouden heeft en thuis
wil gaan opschrijven: 't Zijn recepten over de bereiding van eieren, kool, schaaldieren,
visch en wild, van wijnen, saucen en ooft; allerlei raadgevingen om wijn te klaren,
een door wijn geprikkelde maag te voldoen, 't conserveeren van druiven enz. Voorts
dit recept, specialiteit van den meester: ‘Neem Albaansche druiven, in rook gedroogd,
voeg daar appels bij en wijnsteenzout, vischpekel en witte
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peper en bestrooi alles met zwart zout. Zet dit in nette schoteltjes rondom op tafel.’
Over het tafeldienen nog 't volgende: ‘Hoe onsmakelijk, als een slaaf met vuile
vingers den beker heeft aangevat of er uit gesnoept heeft of wanneer vuil aan kostbaar
antiek vaatwerk is blijven kleven. Immers wat kosten nu gewone bezems, vaatdoeken
en zaagsel?’ Elders: ‘Na 't everzwijn veegde een slaaf met hoog geschorte kleeren
de ahornhouten tafel met 'n purperkleurigen doek af, een ander zocht alles van den
grond op.’
De tegenvoeters der Epicuristen, de Stoïcynen, worden op een allermerkwaardigste
wijze aan de kaak gesteld. Horatius laat zich door z'n eigen slaaf ongezouten de
waarheid zeggen en erkent zelf, dat een dergelijke boetpredikatie lang niet van onpas
is. Op het Saturnaliënfeest, in December gevierd ter eere van de vrijheid en gelijkheid
der menschen onder Saturnus' heerschappij in de Gouden Eeuw, was elk verschil
van stand opgeheven. Davus maakt hiervan gebruik, om z'n meester op grof
Stoïcynsche manier te hekelen:
‘Gij prijst altijd 't geluk en de zeden van 't volk uit den ouden tijd en als een of
ander God eens plotseling u de gelegenheid gaf, om daarnaar te leven, dan zoudt gij
er stichtelijk voor bedanken. Mijnheer is altijd één van beide, òf niet wijs òf hij zit
verzen te maken. Zijt gij eens nergens geïnviteerd, dan prijst ge den schotel moes,
in vrijheid door u genoten en noemt u zelven gelukkig, dat gij eens niet naar een
feest hoeft. Maar komt er op 't laatste oogenblik nog een boodschap van Maecenas
dan schreeuwt ge op eens met groot lawaai: “heidaar, mijn schoenen, gauw wat” en
holt weg. Ik zelf, dien gij voor f 200 gekocht hebt, ben minder dwaas dan gij. Houd
uw handen thuis en bedwing uw toorn, terwijl ik u de wijsheid verkondig, mij geleerd
door den portier van Crispinus. Zijt gij mijn meester? Mijn mindere zijt gij, zooveel
menschen en zaken voeren heerschappij over u. Gij kommandeert over mij, maar
zelf verkeert ge in miserabele dienstbaarheid van anderen: als een draadpop wordt
ge getrokken en voortbewogen. Wie is dan vrij? De wijze, die zich
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zelven beheerscht, wien noch armoede, noch dood, noch slavernij beangstigt, die
krachtig is in 't weerstaan van zijn lusten en in 't versmaden van uiterlijke eer, die in
zich zelven afgerond is. Verbeeldt gij u soms wijzer te zijn dan ik? Als gij daar staat
voor een schilderij van den bloemenschilder Pausias1) en niet weg kunt komen, zeg,
dwaas, doet gij minder kwaad dan ik, wanneer ik me uitrek, om een
gladiatorengevecht, met houtskool of menie afgebeeld, te bewonderen... hè, net alsof
ze echt vechten, slaan, slagen ontwijken, de wapenen zwaaien! Dan heet het: “die
luie Davus verbeuzelt weer zijn tijd,” maar u noemt men een fijnen kenner van oude
meesters. Als ik word gelokt door de geur van een koek in de pan, dan ben ik een
nietswaardige, maar hebt gij soms een grooten en flinken geest, die weerstand biedt
aan een rijk feestmaal?’
Horatius kan het hier voorloopig mee doen, hij de beminnaar van het ware, van
den natuurlijken eenvoud. Z'n afkeer voor het opgeschroefde, voor schijnvertooning
spreekt ons overal tegen. Zoo in de beroemde epode: Beatus ille, een lofzang op het
buitenleven. In verheven poëzie wordt het landleven, vrij van eerzucht en woeker,
geschilderd en 't slot luidt: ‘Toen de woekeraar Alfius, die op 't punt stond boer te
worden, dit gezegd had, inde hij op den 15den al zijn geld en..deed z'n uiterste best,
het tegen den 1sten weer uit te zetten’. In onze literatuur vinden we dit gedicht ongeveer
terug als Poot' s akkerleven:
Hoe genoeglijk rolt het leven
Des gerusten landmans heen.

Onze dichter kende geen Latijn, maar vrienden vertaalden de Horatiaansche epode
voor hem in proza.
Bescheidenheid en eenvoud twee door Horatius hooggeschatte eigenschappen!
De indringerigheid van onedele zielen wordt gehekeld in de overbekende satire: ‘Ik
wandelde eens op de Via Sacra en overdacht, zooals m'n gewoonte

1) ± 370 v.C.
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is, zoo'n klein gedichtje, geheel daarin verdiept’. Ook de weelde zijner eeuw vindt
in hem een heftigen bestrijder. We vernamen reeds, hoe hij Maecenas aanspoort, z'n
te rijke omgeving te verlaten. Die goede, oude tijd met strenge, voorvaderlijke zeden!
‘Vorstelijke gebouwen zullen spoedig weinig morgens land overlaten voor den ploeg
en overal ziet men vijvers grooter dan 't Lucrynsche meer. Zoo luidde niet 't
voorschrift van Romulus en den ongeschoren Cato: 't privaat vermogen was toen
klein, maar groot het algemeen belang!’
Dikwijls komt bij Horatius het droevig lot van den gierigaard ter sprake:
‘Met open mond slaapt ge op de van alle kanten bijeengehaalde zakken en gij moet
ze ontzien als waren ze heilig en er u over verheugen, als waren het schilderijen.
Maar als ge ziek wordt, hebt ge dan iemand, om bij u te zitten en pijnstillende
middelen voor u klaar te maken en den dokter te vragen, of hij u weer opricht en u
aan uwe kinderen en dierbare verwanten terug geeft? Wanneer gij alles bij het geld
achter stelt, zullen allen u haten. Laten we eenvoudig zijn, en ons best doen, maat
en melodie van 't ware leven te leeren kennen en ons lichaam niet verwennen door
te groote weelde. Ik weet, dat Ofellus, mijn vaders buurman, die ook z'n land aan de
soldaten moest afstaan, doch het toen weer pachtte, van z'n vol vermogen ten tijde
dat ik nog een kleine knaap was geen rijkelijker genot heeft gehad dan later van z'n
ingekrompen. Gij kunt hem als flink landbouwer op z'n afgeperkt akkertje met z'n
vee en z'n zoons zien en hij vertelt ons: ‘Ik heb maar zoo niet op werkdagen iets
anders gegeten dan groenten en 't onderstuk van een gerookte ham. Als soms eens
een vreemdeling bij me kwam of een buurman in den regentijd, als er geen werk
was, als aangename gast verscheen, dan hadden wij het goed, niet met visch, die uit
de stad gehaald moest worden, maar met een kuiken en een bokje. Dan versierde de
opgehangen druif en de noot en de gedroogde vijg ons nagerecht! - Alle bezit is zoo
onzeker:
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leeft daarom als flinke mannen en stelt u met dappere borst tegenover den tegenspoed.’
Gaarne zat Horatius neer in den kring der Sabijnsche boeren, maar bij gevoelde
zich door z'n urbanitas, fijne beschaving, toch verre verheven boven het plebs. De
ode ‘Over het velerlei streven der menschen’ begint met de beroemde woorden: ‘Ik
haat het oningewijde gemeen en weer het af; houdt uw tong in bedwang: ik, de priester
der Muzen, zing voor knapen en meisjes liederen, vroeger nooit gehoord.’
Elders zegt hij: ‘Aan mij gaf de niet bedriegelijke Schikgodin een klein landgoed
en den fijnen geest der Grieksche Muze en verachting voor het kwaadwillige gemeen.’
- ‘Het gemeene volk, dat op straat z'n portie geroosterde erwten en kastanjes koopt.’
- ‘Wij, die op zoo'n verren afstand staan van het gemeene volk, dat belachelijk
blindelings meegaat met den grooten roep, waarin iemand staat.’ Toch gevoelt
Horatius veel voor de armen en verdrukten: ‘Spring niet hebzuchtig over de grenspalen
uwer onderhoorigen; man en vrouw worden verdreven, in hun schoot de vaderlijke
Godenbeelden dragend en de havelooze kinderen.’
‘De wachter van de onderwereld komt, geroepen of ongeroepen, om den arme te
verlichten, die z'n moeilijke taak heeft volbracht.’
VI. Toen Cornelia, de edele en begaafde dochter van Scipio, den overwinnaar van
Hannibal, eens door een bezoekster, die met vele kostbare sieraden pronkte, naar de
hare gevraagd werd, toonde zij vol trots hare beide zonen, Tiberius en Caius Gracchus,
aan wier opvoeding zij hare beste krachten wijdde en die later de voorvechters der
volksbelangen zouden worden. Deze Cornelia is 't ideaal van de Romeinsche matrona,
die zeer geacht was, al stond ze zooals alle Romeinsche vrouwen van dien tijd onder
de voogdij van vader, echtgenoot of oudsten zoon. Een ander type van hooggeplaatste
vrouwen waren de priesteressen van Vesta: zij hadden vele voorrechten en genoten
de
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hoogste eerbewijzen. Als ze zich in haar wit gewaad in 't publiek begaven, door een
lictor voorafgegaan, stond het haar vrij, den veroordeelde, dien ze op haar weg
ontmoetten, genade te schenken. Praetoren en Consuls weken voor haar uit en in den
schouwburg was haar plaats vooraan.
In den loop der tijden, vooral tegen 't laatst der republiek en in 't keizerrijk hebben
de vrouwen zich naar gelang van de ontwikkkeling der maatschappij meerdere rechten
weten te verwerven en een groote mate van vrijheid verkregen. Ze mochten haar
eigen vermogen beheeren, hare belangen zelf voor de rechtbanken bepleiten en
vonden gelegenheid zich te wijden aan kunst en filosofie.
In Horatius' dichtwerken verschijnen ons vele vrouwenfiguren. Hij zelf was
navolger van Sappho, de dichteres met krachtig mannelijke bezieling en hij zegt van
haar: ‘nog steeds leven voort en ademen van liefde de gloeiende zangen toevertrouwd
aan de cither van de Aeolische maagd’ en elders: ‘Bijna was ik door een neervallenden
boom gedood en had dan in de onderwereld de afgezonderde verblijven der vromen
gezien en Sappho op Aeolische snaren hooren klagen over de meisjes van haar volk.’
Onder z'n vele vrienden treffen we ook een dame aan: ‘O dochter, schooner dan
uw schoone moeder, ik beloof u voortaan een zachter toon in mijn liederen te zullen
aanslaan.’ Een andere vriendin, Leuconoë, waarschuwt hij tegen waarzeggerij:
‘Neem geen proef met Babylonische cijfers, om de toekomst uit te vorschen en
onderzoek niet, welk einde de goden voor mij en u hebben bepaald, want het is
ongeoorloofd, dat te weten. Hoeveel beter is het, te dragen al wat komen zal. Pluk
den dag, carpe diem, en vertrouw zoo weinig mogelijk den volgenden.’ Merkwaardig
is de ode van de vrome boerin Phidyle:
‘Als gij uwe handen naar den hemel gestrekt hebt bij wassend maanlicht en de
huisgoden met wierook en veldvruchten en vleesch van 't begeerige zwijn verzoent,
dan zal uwe vruchtbare wijnstok niet lijden door den
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verderfelijken Afrikaanschen wind noch uw graan door onvruchtbaren brand noch
't aardige jonge vee door 't slechte herfstgetij. De goden wenschen niet veel
slachoffers, die de bijlen der priesters rood kleuren: kroon gij uw Godenbeeldjes met
rosmarijn en broze myrt. Wie met schuldelooze hand het altaar aanraakt, behoeft
geen kostbaar offerdier en kan de ongunstige Goden door offermeel en zoutkorrels
zachter stemmen.’ De vrouw als huisbezorgster wordt ook geschilderd in ‘Beatus
ille’:
‘Wanneer de kuische echtgenoot voor haar deel 't huis en de lieve kinderen bezorgt
zooals de Sabijnsche of de zongebruinde vrouw van den vluggen Apuliër den heiligen
haard met overoud hout hoog opstapelt tegen de komst van haar vermoeiden man en
den ongekochten maaltijd bereidt....’
De meeste oden aan vrouwen zijn echter gewijd aan de minnares. De beroemdste
is wel de beurtzang van Lydia en Horatius, waarin Lydia telkens vergroot, wat haar
minnaar zegt. Scaliger getuigt, liever de dichter van deze ode te willen zijn dan
heerscher over heel Tarragonië.
Horatius.
Zoolang 'k Uw gunst genoot en gij
Nog door geen enk'len jongeling liever dan door mij
Uw blanken hals omhelzen liet:
Een Perzerkoning, rijk als ik, bestond er niet.
Lydia.
Zoolang die and're U niet bond
En Lydia nog niet bij Chloë achterstond,
Toen had ik, Lydia, veel naam
Zelfs Rome's Ilia genoot geen grooter faam.
Horatius.
Nu heeft mij Chloë in haar macht,
In lieflijk zingen bij de cither ligt haar kracht,
Mijn leven geef ik prijs voor haar,
Als 't lot wil, dat ik dan mijn lief voor sterven spaar.
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Lydia.
Ik brand door wederkeer'ge min:
De jonge Calaïs uit Thurü is nu mijn zin,
Een dubb'len dood stierf ik, zoowaar,
Als 't lot wil, dat 'k mijn jongen dan voor sterven spaar.
Horatius.
Maar hoe, als ik U wedervond
En ons na scheiding een metalen juk verbond,
Als 'k blonde Chloë dan verstiet
En Lydia voor mij haar deur weer openliet?
Lydia.
Hoewel de glans der sterre kwijnt
Bij 's minnaars schoon, gij lichter nog dan kurk me schijnt,
Opbruisender dan Adria's zee Graag ga ik in leven en in sterven met U mee.

Hier past de uitspraak van een vertaler: ‘o lieve lezer, leer Latijn en gooi mij in 't
vuur.’ In Berlijn verscheen in 1899 een boekje van J. Imelmann: Donec gratus eram
tibi. (de eerste versregel van boven aangehaalden beurtzang.) Nachdichtungen und
Nachklänge aus 3 Jahrh., bevattende meer dan dertig vertalingen van onze ode, o.a.
in 't Fransch vertolkt door A. de Musset, in 't Oud-Fransch door Molière als 3ème
intermède van z'n Amants Magnifiques. J.J. Rousseau's Duett in de Opera ‘le Devin
du Village,’ aan den beurtzang ontleend, was 't eerste groote theatersucces van den
componist. In 't Duitsch is de ode o.a. door Herder en Geibel, in 't Engelsch door
Bulwer vertaald.
Behalve Chloë komen bij Horatius nog vele schoonen voor, die bekwaam zijn in
spel en zang:
‘Wie zal Lyde lokken uit haar verre huis. Zeg, dat ze spoedig met haar ivoren lier
komt, 't haar in sierlijken knoop gebonden op Spartaansche wijs.’ ‘Wat zal ik beters
doen op dezen feestdag van Neptunus? Lyde, haal vlug een kruik wijn van den zolder
en doe uw gepantserde wijsheid eens wat geweld aan. Wij zullen in beurtzang
Neptunus en de groene haren van de dochters van Nereus
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bezingen: gij zult bij gebogen lier Latona loven en hare snelle werpspietsen: in het
slotlied worde Venus bezongen, die Cnidos en de glanzende Cycladen en Paphon
met hare zwanen bezocht; ook de nacht verdient een treurzang.’
Merkwaardig is ook de ode aan Neobule:
‘'t Is het lot van ongelukkige meisjes, geen vrij spel te laten aan de liefde, noch de
rampen weg te spoelen met zoeten wijn of buiten zich zelve te zijn, uit vrees voor
de geeselslagen van de tong van een oom. O Neobule de geveugelde knaap van
Cythera doet u uw werkmandje vergeten en de schoonheid van Hebrus van Lipara
maakt, dat uw weefgetouw rust en ontneemt u de lust in ijverig handwerk.’
Tot een of andere Lydia zegt hij daarentegen:
‘Waarom haast ge u, om door uw liefde Sybaris te verderven, waarom haat hij het
zonnige veld, gewend als hij is, om stof en hitte te verdragen en mijdt hij sport en
krijgsoefeningen?’
En dan de ode aan de coquette Pyrrha, misschien van diepe ervaring getuigend:
‘Pyrrha, welken bevalligen knaap, met reukwerk overgoten, houdt ge nu weer in
uw rozengrot gevangen? Voor wien bindt ge de blonde haren ongekunsteld samen?
Wee, hoeveel malen zal hij z'n vertrouwen in u en 't veranderd besluit der Goden
beweenen en verwonderd de golven aanstaren, door donkere stormen bewogen? Nu
is hij daar niet aan gewoon, nu hij goedgeloovig van u, guldene, geniet en u altijd
voor zich, altijd beminnelijk hoopt. Hij kent de bedriegelijke vlagen nog niet, de
ongelukkige, voor wien gij vlekkeloos schittert.
Een gelofte-plaatje aan den heiligen wand van den tempel vermeldt, dat ik m'n
natte kleeren daar heb opgehangen als offer voor den machtigen zeegod.’
Bij een schipbreuk ontsnapte ik aan de ongewisse baren - zoo ook aan de strikken
van de behaagzieke Pyrrha.
Dan is de geliefde van Xanthias, hoewel een slavin, van beter maaksel!
‘Schaam u niet, Xanthias uit Phocis, voor uwe liefde
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voor een slavin: reeds in oude tijden heeft de slavin Briseis door hare sneeuwwitte
kleur indruk gemaakt op den overmoedigen Achilles. Geloof niet, dat uw beminde
tot het misdadige volk behoort en ook niet, dat zij, zoo getrouw en van winst af
keerig, geboren kon worden uit een moeder, waarvoor men zich moet schamen.
Misschien is de blonde Phyllis wel van koninklijken bloede! Zonder er belang bij te
hebben prijs ik haar armen, haar gezicht en slanke kuiten. Koester toch geen argwaan:
mijn leeftijd heeft zich gehaast, het achtste tijdperk van vijf jaar te besluiten.’
Horatius was toen dus 40 jaar oud en waant zich al verheven boven de liefde. Hij
was niet getrouwd en zegt tot Maecenas:
‘Gij verwondert u er over, wat ik als ongehuwde op den eersten Maart doe, wat
die bloemen beduiden en die schalen vol wierook en dat vuur, op een groen zoden
altaar neergelegd, gij kenner van het spraakgebruik der beide talen. 'k Had zoete
spijze en een wit bokje aan God Liber aangeboden, omdat ik bijna door een vallenden
boom ben gedood. Elk komend jaar zal deze dag voor mij een feestdag zijn.’
Dat Horatius de duurzame liefde hoog stelt, blijkt uit volgende strofe:
Driemaal gelukkig en meer.
Wie 'n onverbreekb're band bindt, niet door nare klachten verstoord,
Voor wie de liefde eerst bij stervenstijd wijkt.

De beschermster van 't huwelijk was Diana. ‘Goddelijke’ zingt Horatius, ‘doe gij 't
nakroost gedijen en geef zegen op de besluiten der vroede Vaderen over 't huwen
van vrouwen.’
O maagd, die over berge' en wouden waakt,
Die in haar barensnood de vrouwen,
Ten derdemale aangeroepen, verhoort en aan den dood ontrukt,
Drievoudige Godinne.
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VII. Horatius had volgens z'n eigen beschrijving een gedrongen, corpulente gestalte
en weelderig zwart haar, dat op z'n voorhoofd hing en vroeg grijsde, misschien mede
ten gevolge van z'n minder goeden gezondheidstoestand, waarvoor de dichter een
winter aan zee doorbracht en koude baden gebruikte op aanraden van Augustus'
lijfarts Antonius Musa.
Toen Maecenas ziek was, zong Horatius:
‘Wat zal mijn leven zijn zonder u? Ik doe geen valschen eed: wij zullen gaan, wij
zullen samen gaan, zoodra gij 't voorbeeld geeft, als makkers bereid tot de laatste
reis.’
Een paar maanden ging Maecenas hem voor in den dood en beval hem in z'n
testament bij den keizer aan met de woorden: ‘Gedenk Horatius Flaccus evenzeer
als mij zelven.’ Toen Horatius, 57 jaar oud, in Nov. van 'tjaar 8 v.C. stierf, werd z'n
asch op den Esquilijnschen heuvel bijgezet naast die van z'n boezemvriend. Moge
bij 's dichters leven z'n zinspreuk:
Leven en welvaart geve mij Zeus,
Zelf schaf ik mij zielsrust.

bewaarheid zijn.
Ten slotte een proeve van Horatius' inzicht in de geschiedenis van het menschelijk
geslacht:
Toen de schepselen voortkropen op de pas geschapen aarde, een stom en leelijk
soort vee, vochten ze om eikels en legersteden met hunne nagels en vuisten, daarna
met knuppels en zoo verder met de wapenen, die de behoefte hen had doen
vervaardigen; totdat ze woorden en namen uitvonden, waardoor ze hunne kreten en
gevoelens konden onderscheiden. Vervolgens begonnen ze af te zien van den krijg
en steden aan te leggen en wetten te maken, opdat niemand een dief zou zijn noch
een roover noch een echtbreker. Want al vóór Helena was de vrouw de ergste oorzaak
van den krijg.
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Stille liedekens uit een harden tijd
Door Rene de Clercq.
Opdracht aan mijn vrouw.
Zwaar is uw last, maar schoon ter schouder;
eerst mijn kroost, dan mijn kruis.
Jaren gaan snel, doch geen hart wordt ouder,
liefde, in uw heerlijk huis.
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's Levens waarde.
Het lieve leven
heeft God gegeven;
doch 't leven heeft slechts waarde,
wanneer Gods werken
aan ons te merken
en heerlijk blijft op aarde.
Dies lijden wij,
toch strijden wij,
in ootmoed hoog te moede,
met hart en hand
en stout verstand
voor 't eenig goed, het Goede.
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Bede.
Neem van mijn hart mijn haat, o God,
en laat mij vroom vergeten
wat mij aan leed wordt toegemeten,
aan laster, smaad en spot.
Op aarde weegt een schuld.
De gansche menschheid boet.
Het grauw, met rauwe kreten,
eischt zuivering door bloed.
Neem van mijn hart, o God,
mijn toorn en ongeduld,
Gij die alleen kunt weten
en nimmer spreken zult.
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De zware dagen.
Hoe vlug, hoe vlug, hoe vlug,
gaan de zware dagen,
met ons strijden, lijden, klagen...
Wie kan leggen op een wagen
wat die donkre dragers dragen
op hun rug?
Dood noch rouw en doen vertragen.
Niemand wenscht hun komst terug.
Ach, Goddank, dat zware dagen
gaan zoo vlug.
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Avondlied.
't Dumstert en de landman gaat,
met den avond in 't gelaat,
vrouw en kind traag tegemoet.
Navond, navond,
vredigen avond;
de avond maakt de menschen goed.
Mij, die zonder reisgezel,
haastig, driftig, verder snel,
ach, hoe hartlijk klinkt hun groet,
navond, navond,
vredigen avond;
de avond maakt de menschen goed.
Eens is alle leed geleên,
alle strijd ten eind gestreên.
Rust bekomt het hardst gemoed.
Navond, navond,
vredigen avond;
de avond maakt de menschen goed.
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Buitenland.
Het belangrijkste nieuws dezer maand is wel het groote offensief der Oostenrijkers
op de Tiroolsche grens. Eindelijk hebben dezen een einde gemaakt aan hunne
verdedigde houding tegenover den met gering succès al een jaar lang aanhoudenden
Italiaanschen aanval in de Dolomietenstreek en dezen in een zware nederlaag doen
verkeeren: de Italianen zijn snel tot over hunne eigene grenzen teruggedreven, hebben
25000 gevangenen en bijna 300 kanonnen in handen der Oostenrijkers moeten laten
en zien thans het Venetiaansche gebied ernstig met een inval bedreigd. Gelukt deze
en komen de Oostenrijkers voor Verona en Venetië, dan is alle gevaar voor het zwaar
geteisterde Görz verdwenen en moeten de Italianen ook hunne liniën aan de Isonzo
ten eenenmale prijs geven. Wie weet, welke verrassingen de naaste weken ons in
deze streken opleveren. Milaan? Venetië?
Maar het zou voorbarig zijn al te veel van deze successen te verwachten. Totnogtoe
is van dergelijke verwachtingen elders niet veel gekomen. Bij Verdun komen de
Duitschers niet veel vooruit en elders aan het westelijk front blijkt van een doorgezet
offensief aan beide zijden niets. Aan het oostelijke front is het al ongeveer hetzelfde:
bij Riga en Czernowitz wordt steeds gevochten. Bij Saloniki verloopt het al niet veel
anders, al hoort men daar nog niet van strijd, en in Armenië en Mesopotamië is na
den val Trebisonde, door de Russen bemachtigd, na de capitulatie van generaal
Townshend te Koet-el-Amara ook al niet veel nieuws te vermelden. Of het moest
zijn, dat generaal Gorringe, die opnieuw met Engelsch-Indische troepen langs den
Tigris op Bagdad aanrukt en thans met de uit Westelijk Perzië opdringende Russen
voeling verkregen heeft, de oude Kalifenstad of Mosoel mocht komen naderen,
voordat de daar verwachte Duitsche afdeelingen zijn aangekomen. De dood van Von
der Goltz pascha, den beroemden energieken hervormer der Turksche legers, aan de
vlektyphus - de Entente-pers spreekt natuuurlijk van moord - is hier voor de Centralen
een groot verlies.
Intusschen trachten de Centralen van den stilstand gebruik
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te maken om Turkije, Bulgarije, en ook Roemenië en Griekenland, deze laatsten ten
minste economisch, steeds vaster aan zich te verbinden. Niettegenstaande alle
berichten van ontevredenheid over het Duitsche regiment in Turkije, over
moordaanslagen op Enver pascha en de zijnen, over oproeren en aanslagen der Turken
en Bulgaren op de aan de Centralen verknochte leiders, gaan de zaken voor dezen
daar voorspoedig en Roemenië en Griekenland, in hunne onzijdigheid volhardend,
zien er dan ook blijkbaar geen voordeel in om met hen te breken. Zoolang de Centralen
hier militair in het voordeel blijven is er geen verandering te verwachten. En er schijnt
weinig kans op, dat zij in het nadeel zullen komen.
Ook de van Engelsche zijde verwachte kans, dat Amerika zich tegen Duitschland
zou keeren, is geheel verdwenen, sedert het laatste in een nieuwe lange nota in
antwoord op Wilson's laatste zijn bereidwilligheid tot matiging van den
duikbooten-oorlog heeft betuigd, mits Amerika van Engeland matiging in den
uithongeringskrijg eischte. Amerika verwierp die gevaarlijke ‘mits’ wel uitdrukkelijk
maar het doet toch alsof het met Duitschland's toezegging tevreden gesteld is en de
spanning tusschen beide landen is zoo goed als verdwenen. En Japan verrijkt zich
uitermate door den steun aan de Entente verleend, wat voor deze op den duur ook
een gevaar opleveren zou, want het oostelijke eilandenrijk geniet geenszins de
reputatie van vertrouwbaarheid in zijn plannen op China en wat het verder voor
kansen mocht zien. Het blijkt eindelijk, dat Rusland, om Zweden niet te verbitteren,
de versterking der Alands-eilanden, voor Zweden's positie in de Oostzee een groot
gevaar, als een alleen voor den duur van den oorlog genomen maatregel wenscht
beschouwd te zien, welke vriendelijke stemming zeker ook onder inwerking zijner
westelijke bondgenooten verkregen is.
Engeland zelf heeft door den geduchten opstand der Iersche Sinn Feiners, blijkbaar
heimelijk door Duitschland gesteund, zoo niet bewerkt, ingezien, dat met Ierland
duchtig rekening moet gehouden worden. Wel is de opstand spoedig in bloed
gesmoord en zijn de leiders na een kort proces neergeschoten behalve Sir Roger
Casement, wiens lot nog niet beslist is, en nog eenige anderen; maar juist deze strenge
maatregelen hebben in wijden kring onder de tegenover Engeland nooit geheel
vertrouwbare Ieren ergernis gewekt, een ergernis, die een aanzienlijke troepenmacht
in Ierland zal moeten doen vastleggen, wat weêr op den toestand aan het westelijk
front belemmerend werken moet.
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Een en ander doet aan alle kanten vredesgeruchten, ja vredesgezindheid voor den
dag komen. Wij zijn gelukkig niet meer in in de fase van verbitterde en verbitterende
scheldwoorden. Bethmann Hollweg's uitingen in de tot Amerika gerichte nota klagen
over den moeielijken economischen toestand in het Duitsche Rijk en wijzen op de
reeds herhaaldelijk van Duitsche zijde gedane vredesaanbiedingen. Grey's laatste
politieke redevoeringen daartegenover klinken minder oorlogzuchtig. In het algemeen
zijn de verzekeringen van de zijde der Entente, dat zij geen vrede wil zonder
verplettering van Duitschland en verdeeling ven Oostenrijk-Hongarije, al heel wat
minder scherp van toon. En Wilson liet reeds hooren, dat bemiddeling alleen met
vrucht van de Vereenigde Staten kan uitgaan. Ook koning Alfonso van Spanje, om
van den Paus niet te spreken, heeft zich in den zin van neiging tot bemiddeling
uitgesproken en in het Noorden reizen opmerkelijk veel diplomaten over Christiania,
Stockholm en Kopenhagen heen en weder. Teekenen, die hoop geven!
Van Nederland is bij dat alles voorshands nog geen sprake. Maar wij mogen wel
onderstellen, dat ook ons land niet achter zal blijven, als er werkelijk een vredeskans
aan den horizon verschijnt. Wat er van onze zijde openlijk gebleken is, bepaalt zich
tot een in de pers vermelde poging der Regeering bij de Duitsche om te verkrijgen,
dat Pirenne en Fredericq hier te lande worden ‘geïnterneerd’. De poging der
Regeering, uitgelokt door het Historisch Genootschap te Utrecht en de Koninklijke
Akademie van Wetenschappen te Amsterdam en gesteund door een adres van 200
Nederlandsche professoren, heeft totnogtoe weinig uitgewerkt voor de beide beroemde
geschiedkundigen. Intusschen weet men, dat zij beiden reeds vroeger gelegenheid
hebben verkregen om voor hunne studiën gebruik te maken van Duitsche bibliotheken,
ja men zegt zelfs, dat zij in een Duitsche akademiestad zullen worden geïnterneerd.
In ieder geval zijn deze Nederlandsche pogingen een bewijs te meer voor onze
hartelijke belangstelling in het lot van België, al blijven zij een ‘beau geste’, en
weinig meer, voor het oogenblik.
Wat zal er bij den vrede van België worden? Dat het hersteld zal worden, is
nauwelijks twijfelachtig. Maar hoe? Met zijn vroegere grenzen wel. Maar zonder
zekere militaire rechten van het zegevierende Duitschland op de reeds een eeuw lang
door Pruisen begeerde Maaslinie? En zonder economische voorwaarden, die aan
Duitschland den toegang voor zijn handel tot de Noordzee verge-
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makkelijken? Wie weet het? Het resultaat van de wellicht spoedig te verwachten
diplomatieke onderhandelingen is moeielijk te voorspellen zoowel te dezen opzichte
als ten opzichte van den Balkan en van de veroverde Duitsche koloniën. Wat
Elzas-Lotharingen en de Italiaansche verlangens aangaat, daarbij is in vollen ernst
niet aan ingrijpende verandering te denken, hoe groot ook de teleurstelling zal zijn
in Frankrijk en Italië na de hooge verwachtingen ten dezen opgewekt. Reeds begint
men in beide landen te tornen aan de reputatiën der bevelvoerende generaals - het
gewone voorspel van het gevoel van vernedering. Heeft Castelnau wel gedaan wat
hij kon doen, en Pétain bij Verdun, en Joffre, de veelgeprezene, zelf? En Cadorna?
Want zijn de Centralen, ten slotte nu ook aan de Italiaansche grens, niet
ontegenzeggelijk militair in het voordeel? En zou dat voordeel niet een belangrijk
gewicht in de schaal leggen bij de onderhandelingen? Dat mag toch zeker ondersteld
worden! Maar de teleurstelling zal grievend zijn in de beide landen, die al beginnen
moeten met hunne ‘irredente’ op te geven, ten minste aan het denkbeeld van dit
opgeven ernstig zich te gewennen.
B.
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Leestafel.
Th. van Merwede. Tweëerlei. Oorspronkelijke roman. Utrecht. H. Honig,
1915.
In den aanhef van het eerste hoofdstuk, Eerste Deel, zegt de schrijfster, dat het jonge
meisje der laatste halve eeuw grooter geworden is dan haar moeder, lichamelijk beter
ontwikkeld; door het openluchtspel is haar leven verruimd; zij is de kameraad van
haar broer en van haar vrienden; voor de heimelijke kinderlijke verliefdheid komt
nu vaak een eerlijke, openlijke vriendschap als voorspel van ernstige, blijvende
genegenheid in de plaats. Vele ouders staan nog vreemd tegenover dezen staat van
zaken. De meisjes van nu zijn niet meer schuchter en onwetend, zijn wereldwijze,
zelfbewuste persoontjes, vrijmoedig oordeelend, nuchter ontledend aandoenlijke
verhalen, waarover haar moeders schreiden, toch niet onaandoenlijk, vervuld vaak
van geestdrift, bezield met idealen, die zij echter niet boven de werkelijkheid uit
zoeken; door het middelbaar onderwijs opgevoed tot overtuigde realisten gaan zij
zonder schroom het leven tegemoet, zich veilig voelend omdat zij zich met beide
voeten op den beganen grond voelen. ‘Frissche, zonnige kinderen zijn zij, die niet
peinzen, maar al haar liefde en bewondering geven aan wat zij weten dat bestaat;
want liefde en eerbied en toewijding ligt in het diepst van haar wezen met den echt
vrouwelijken drang tot zelfverzaking en trouw’.
‘Zulk een kind van dezen tijd was Rite Terschuil.’
Ligt het aan mij of doet deze aanhef ons meer verwachten dan de roman blijkt te
geven? Wat wij tegemoet zien, is: het karakterbeeld van een modern meisje; haar
strijd wellicht met nog aan conventie, althans aan andere opvattingen gewende ouders;
haar strijd met het leven, dat aan het zelfbewuste, eigenwijze persoontje harde lessen
zal geven; de botsing wanneer een dier jeugdige ‘overtuigde realisten’ het veilige
gevoel van den beganen grond zal verliezen.... Maar van dit alles vinden wij.... laat
ons niet zeggen: niets, doch veel te weinig. Rite Terschuil heeft haar strijd, maar heel
diep gaat die niet; eerder is onze indruk dat alle moeilijkheden op tamelijk romantische
wijze zich voor haar effenen. Haar moeder was ‘wat bekrompen’, had haar liefst
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tot een ‘degelijke huishoudster’ opgeleid, doch van die moeder gaat meer liefde dan
gezag of invloed uit; haar vader, kapitein Terschuil, op zeer bescheiden voet in den
Haag levend, bestemt Rite voor het onderwijs. Zoo staat het met Rite, wanneer wij
haar leeren kennen: zij is vijftien jaar, zit in de derde klasse H.B.S. voor meisjes,
heeft vele vriendinnen, één vriend: Robert Leuven, zoon - ook hij - van een kapitein,
die in Indië getrouwd was met een inlandsch meisje van den Javaanschen adel. Robert
ziet zich als ‘indische jongen’ in den Haag geplaagd, maar voelt zich als zoon van
een Javaansche prinses.
Dan verplaatst zich de handeling uit den Haag naar Walburg, een achterhoeksch
provincie-stadje. De bevordering tot majoor heeft de zwakke financies van kapitein
Terschuil niet veel gebaat; het blijft zuinig leven in het kleine garnizoen... Een
oogenblik denkt Rite er over, de muziek als studie-vak te kiezen, maar een wijs
recensent beduidt haar dat zij den ‘vonk’ mist, geen temperament heeft. Dus legt zij
zich er op toe de akte voor Fransch te halen en slaagt daarin juist als ook Robert
Leuven, luitenant nu, in Walburg komt. Nu schijnt dan de eerlijke, openlijke
vriendschap voorspel van ernstige, blijvende genegenheid te worden. Werkelijk komt
het tusschen hem en haar tot een verklaring. Robert heeft geaarzeld: hij heeft de
Walburgsche ‘société’ de moderne dansen (tango enz.) willen leeren, heeft daarvoor
een dansclub opgericht en natuurlijk is Rite van de partij, maar weer blijkt zij den
‘vonk’, het temperament te missen; een coquette club-genoote weet in den tango de
ware expressie te leggen, d.i. de ware, die Robert - temperamentvolle kleurling begeert; zij, Rite, zou zich daarvoor schamen. Toch heeft hij nu ‘de vurige
liefdewoorden’ tot haar gesproken. Maar den volgenden dag reeds berouwt hem dat:
zij hebben geen geld; hij kan haar geen behoorlijk bestaan aanbieden. Hoe gevoelt
hij zich opgelucht wanneer Rite hem afschrijft; haar vader heeft haar het onmogelijke
van dit huwelijk voorgehouden. Doch nu zal Rite ander werk zoeken dan het geven
van onderwijs op de armenschool in Walburg; voor voltooiing van haar Fransche
studiën wil ze naar Parijs.
Mij komt het voor, dat we bij deze wending van het verhaal in het tweede deel
den beganen grond verlaten en in het romantische belanden. Gemakkelijk vindt zij
gelegenheid om in Parijs te komen en te blijven: de heer van der Lude wil twee
maanden met vrouw en kinderen daar zijn voor genealogische nasporingen, waarin
hij al gauw Rite doet deelen en die hij na zijn vertrek verder aan
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haar opdraagt; dus trekt zij in een pension en zet maandenlang de onderzoekingen
voort; als bijverdienste poseert ze - met den Frieschen kap getooid - voor een beroemd
Fransch schilder, aan wien ze tijdens de séances op zijn verzoek de geschiedenis der
Oranjes vertelt; ook geeft ze lessen in het Hollandsch-spreken aan een ouden
professor, die een studie-reis op Java wil maken. Deze laatste vraagt haar, hem
daarheen te vergezellen, maar zij wijst voor dit emplooi Robert aan, die immers zoo
graag zijn moederland zou terugzien. Zoo komt Robert naar Parijs; ook nu effent
zich alles: de hoogleeraar verbindt hem dadelijk aan zich voor de Indische reis; Rite
gaat met vacantie naar Walburg terug om het huishouden te leeren en dan als
gouvernante in Parijs weer werk te zoeken. Maar Robert krijgt een mooie betrekking
in de Preanger en vraagt Rite over te komen; zij hadden in Parijs immers afgesproken
dat zij komen zou als hij haar noodig had?
Is dit dan de levensgang van het moderne meisje? Gaat het dezen meisjes zoo
gemakkelijk in Parijs? Vinden ze daar zoo maar een beroemd schilder, die het
Hollandsche type op den Salon wil tentoonstellen en zich de geschiedenis der Oranjes
laat vertellen, om op kiesche wijze het model te kunnen betalen? Ontmoet men daar
allicht een ouden hoogleeraar, die onze taal wil leeren spreken, een reisgenoot voor
Java zoekt, en desnoods tevreden is met, als substituut, een Hollandsch officier? Kan
de laatste zoo maar zulk een reis ondernemen, er op rekenend dat hij wel nonactiviteit
zal krijgen? En - om te beginnen - is het niet een buitenkansje, wanneer je naar Parijs
wilt gaan en ge vindt een Hagenaar, die zijn Fransche afkomst wil bewijzen en u op
zijn kosten maandenlange archiefstudiën laat verrichten?1)
Maar al dit romantische daargelaten, wij hooren en zien zoo weinig van het
‘tweeërlei’, waarmee toch wel bedoeld zal zijn: de nuchterheid van Rite en het
kunstzinnige, hartstochtelijke, temperamentvolle van den half-Indischen Robert. Wel
hooren wij dat zij in Parijs nadenkt over den eeredienst van de schoonheid, maar
diep gaat dit niet en wij vernemen niet dat de wat koele Rite nu tot ander inzicht of
andere geaardheid komt. En dit alles doet ons herhalen dat het boek niet geeft wat
de aanhef doet verwachten: een beeld van leven en strijd der moderne jonge meisjes.
H.S.

1) Die Hagenaar woont in een der ‘voorname huizen aan de Prinsengracht.’ Mag men de gissing
wagen dat hier de Prinsessegracht bedoeld is?
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P.H. van der Kemp. Java's landelijk stelsel 1817-19. Naar oorspronkelijke
stukken. 's Gravenhage. Martinus Nijhoff, 1916.
Het is, al ware het slechts ten bate van de Indische geschiedvorsching, te hopen dat
den heer van der Kemp, den jeugdigen zeventig-jarige, nog een lang leven beschoren
zij en hij daarin de werkkracht en werklust behoudt waarvan hij tot heden zoovele
blijken gaf.
Thans ligt daar weer een boek van 440 blz. druks op onze tafel, als een treffend
getuigenis ook van den speurzin en de belezenheid van den Schrijver, aan wiens
aandacht niets te ontsnappen schijnt. In dat werk wordt, in hoofdzaak, gehandeld
over de geschiedenis van het ‘Landelijk stelsel’ tijdens het bewind van
Commissarissen-Generaal; in hoofdzaak, want natuurlijk was hier en daar, hetzij
eene retrospectieve beschouwing, hetzij eene bespreking der gevolgen van de getroffen
maatregelen noodig.
Men vindt de uitdrukking: ‘Landelijk stelsel’ in vele geschriften, zonder dat juist
wordt aangegeven wat daaronder moet worden verstaan. Laat ik dus even herinneren
dat, vóór de verovering van Java door de Engelschen, de inlandsche bevolking was
onderworpen aan monopoliën, verplichten arbeid, verplichte levering van producten.
Dit alles, meende Raffles, diende te worden vervangen door een belastingstelsel,
gegrond op de meening (of fictie) dat het Gouvernement eigenaar is van den grond;
de bevolking heeft daarvan het gebruiksrecht en betaalt daarvoor huur, pacht,
landrente. De organisatie van het binnenlandsch bestuur moest met de heffing van
die belasting (in geld of in natura) verband houden.
De aldus door Raffles ingeslagen nieuwe richting van geldelijk, en dus ook van
administratief beheer is nooit ten volle gevolgd; van de koffiecultuur kon du Bus in
1827 verklaren dat ‘er in deze geheel vrije koffiecultuur op Java niets te vinden is
dat vrij mag heeten, dan de naam alleen’, en weinige jaren later, toen van den Bosch
van geheel Java ‘slechts een groote werkinrichting’ maakte, hield het ‘Landelijk
stelsel’ op te bestaan, althans als ‘stelsel’; verschillende onderdeelen, zooals landrente
en heerendiensten, bleven wel behouden. Maar in beginsel werd het vervangen door
het ‘cultuurstelsel’.
De heer v.d.K. verhaalt ons nu wat er, in de dagen van Commissarissen-Generaal,
gedaan werd om de plannen van Raffles, voor zoover deze practisch uitvoerbaar
werden geacht, te verwezen-
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lijken; en hij doet dat op de ons reeds bekende wijze: met kennis van zaken, behoorlijk
gedocumenteerd. De bestudeering kost betrekkelijk veel tijd, doordien de lezer
voortdurend in de verzoeking wordt gebracht, vroeger reeds openbaar gemaakte
bescheiden te herlezen, zooals het beroemde rapport van Muntinghe (1817), het
rapport van Du Bus over het stelsel van kolonisatie (1827), de Brieven van van de
Graaff (1816-26), de verslagen der Welvaartscommissie, enz.
Er is natuurlijk geen denken aan, in eene boekaankondiging de verschillende, door
v.d.K. behandelde onderwerpen te bespreken; als bewijs van belangstelling zij het
mij slechts vergund, hier een paar aanteekeningen, die ik onder het lezen maakte, te
doen volgen.
Volgens bl. 9, noot 5, schreef Elout den 1en April 1817 over Muntinghe:
‘Hij heeft nu eene memorie ingediend die voortreffelijk is’; v.d.K. teekent hierbij
aan: ‘op welke memorie Elout hier het oog heeft, weet ik niet’. Mij dunkt, daarmede
kàn niet anders bedoeld zijn den het boven reeds genoemd rapport, dat den datum
van 11 Juli 1817 draagt. Oppervlakkig beschouwd, wordt mijne veronderstelling
onmiddellijk door vergelijking van beide data weerlegd; maar... de laatste is, geruimen
tijd nadat Muntinghe zijn verslag had samengesteld, er boven geplaatst. Immers, het
uitvoerige stuk, in S. van Deventer's Bijdragen niet minder dan 75 bl. gr.-octavo
beslaande, werd door den schrijver ‘ter tafel gebracht’ in den Raad van financiën,
waarvan hij voorzitter was; het is natuurlijk bij de vier leden van dien Raad in
rondlezing geweest, en gaf daarna aanleiding tot eene ‘kordate, openhartige en van
alle vooroordeelen, hetzij voor het nieuwe, hetzij tegen het oude stelsel, geheel vrije
deliberatie’, zoodat door ‘sommige’ leden bedenkingen werden ‘geopperd en uit
elkander gezet’. Het rapport werd daarna aan C.C.G.G. aangeboden, vergezeld van
‘een extract uit het register van derzelver ('s Raads) handelingen, houdende eenige
bedenkingen en aanmerkingen op het voorz. stuk’, en van ‘eenige aanmerkingen op
het stelsel van belastingen door(?) den vice-president Goldman ontvangen’. En... de
aanbieding van een en ander had plaats op denzelfden datum en onder hetzelfde No.
(65), als bovenvermeld: 11 Juli! Men heeft het rapport, dat allicht drie of vier maanden
oud was, pas gedagteekend bij de officieele aanbieding, misschien ook omdat de
Raad verzocht, het te beschouwen ‘als door alle de leden van den Raad aangenomen’.
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Uit de wijze van redactie blijkt overigens, dat Muntinghe het stuk stelde als een
concept voor den Raad.
Bij de positie die hij destijds innam - het best te vergelijken met die van den
vice-president van den Raad van Indië thans - is het waarlijk niet te verwonderen dat
Elout, die meer dan iemand belang moest stellen in de behandelde zaken, van het
stuk kennis kreeg, zoodra M. het voltooid had.
Daarbij komt nog iets. Uit de verschillende publicaties is ons zeker wel duidelijk
geworden, dat M. een eigenaardig heer was; ‘aanhoudende werkzaamheid was zijn
zwak niet’; hij werkte alleen ‘wanneer zijn geest getuigt’; in 1825-27, nauwelijks 50
jaar oud, voerde hij, als lid van den Raad van N.I., niets uit. Is het te verwachten,
zelfs te denken, dat zoo iemand binnen weinige maanden, behalve zijn rapport over
het ‘landelijk stelsel’ nòg eene ‘voortreffelijke memorie’ zoude hebben opgesteld,
en ook, dat niemand later ooit van dat stuk zoude hebben gerept? Maar wat, dunkt
mij, de deur toe doet: den 4en Juli 1817 schreef Elout: ‘Muntinghe... is de luiheid
zelve en met oneindig veel moeite krijgt men op een enkel punt zijne gedachte, maar
daarna is hij weder maanden werkeloos’ (v.d.K. bl. 9). Zou Elout dat hebben kunnen
zeggen, wanneer er, na de op 1 April vermelde memorie, zeer spoedig daarna een
‘ampel’ rapport uit Muntinghe's werkkamer te voorschijn gekomen was?
Mijn vermoeden, dat er maar één stuk bestaat, schijnt mij hiermede voldoende
toegelicht.
De heer v.d.K. heeft niet nagelaten, op sommige belangrijke punten van dat stuk
(zie o.a. bl. 282) de aandacht te vestigen. Het spreekt vanzelf, dat hij er niet aan
denken kon, het geheel onder de bijlagen op te nemen, nu het reeds elders, eene halve
eeuw geleden, werd openbaar gemaakt; toch is het wel jammer dat het schitterend
pleidooi tegen gedwongen cultures en vóór vrijen arbeid (zie b.v. van Deventer, I,
bl. 289 en 319) niet meer bekend is. Hooren wij thans nog wel niet nu en dan de
meening uiten dat het cultuur-stelsel den Javaan tot den arbeid zou hebben opgevoed?
Muntinghe wist het, in 1817, al wel beter; en m.i. is van het indertijd geniaal
genoemde ‘stelsel’ van van den Bosch slechts te zeggen dat het ten koste van den
Javaan de ‘batige sloten’ afwierp, die de Nederlandsche natie volgens de bekende
uitdrukking van van der Heim demoraliseerden, en dat het Java's economische
ontwikkeling eenige tientallen jaren achteruitzette.
De bewering, dat het zoo noodig was den Javaan te leeren
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arbeiden, is niet anders geweest dan een conscientiestopper; de ‘opvoeding’ door
dwang en slechte betaling had waarlijk in den compagniestijd ook niet ontbroken.
Men leze b.v. wat v.d.K. - of, uitvoeriger, de heer dr. F. de Haan in Priangan mededeelt over de schandalen van de gouvernements-koffieteelt in de Preanger;
hetgeen den eerste aanleiding geeft tot de verzuchting (bl. 190): ‘Volken moeten
maar goed zijn!’
Een van de groote verdiensten van den heer v.d.K. is ongetwijfeld, dat hij er steeds
naar streeft, de personen die in de door hem behandelde onderwerpen een rol spelen,
zoo objectief mogelijk uit te beelden. Wij zagen boven reeds een paar oordeelvellingen
van tijdgenooten over Muntinghe; elders (bl. 284) worden wij er aan herinnerd dat
de inspectie der landelijke inkomsten was opgedragen aan ‘een onontwikkelden
oudgast en aan een op Indisch gebied geheel onbedreven rechtsgeleerde’; het beruchte
besluit betreffende den landverhuur in de Vorstenlanden (1823) - een der oorzaken
van den Java-oorlog! - was vooral aan den laatste te danken.
Onder den indruk van alles wat v.d.K. ons mededeelt en ook van hetgeen reeds
bekend was, kom ik, ten aanzien van den loop van zaken in de eerste jaren van
Nederland's Herstel in Indië, tot deze slotsom: Commissarissen-Generaal, en ook na
hun vertrek de Gouverneur-Generaal van der Capellen, waren van goeden wille;
doch bij gemis aan eigen kennis der toestanden waren zij te zeer afhankelijk van
hunne adviseurs. Baud heeft eens gewaagd van de tegenstelling: ‘aan den eenen kant,
de bekwame helpers die Raffles wist te vinden onder de officieren van zijn klein
legertje, en aan den anderen kant, de beschamende onkunde der meeste Hollandsche
ambtenaren die hij op Java vond’. Elout klaagde al spoedig: ‘goede koppen zijn er
maar weinig’. Men kan dus in 't algemeen wel zeggen, dat de ‘Hooge Regeering’
slecht werd gediend; het gevolg was natuurlijk ‘een eindelooze papiermolen’ (bl.
214). De Gouverneur-Generaal en zijn voornaamste adviseur, van de Graaff, kwamen
gaandeweg onder den invloed der oudgasten van dien tijd; zij hadden geene
argumenten ter wederlegging, en gingen ten slotte met hen mede. Zoo verklaart het
zich dat van de goede plannen, waarmede onze regeering in 1816 optrad, weinig
terecht kwam, en dat eindelijk, met het cultuurstelsel, menige reeds doodgewaande
opvatting uit den Compagniestijd herleefde.
Indien ik niet, bij deze aankondiging, tot groote beperking
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gedwongen was, zou ik gaarne de aandacht vestigen op verschillende punten - o.a.
de particuliere landerijen, de uitgifte van woeste gronden, de koffiecultuur - door
v.d.K. met zooveel zaakkennis behandeld. Laat ik nu alleen wijzen op bl. 127 en bl.
154, waar ook des Schrijvers ervaring wijselijk een woordje meespreekt, en vooral
op bl. 362 en vlg., waar hij het heeft over de desahoofdverkiezingen. Dit laatste
onderwerp boezemt mij bijzonder belang in, omdat ook ik ten deze heb ervaren dat
‘met berijders van stokpaardjes inderdaad niet valt te redeneeren’. In het Algemeen
Handelsblad van 14 September 1899 schreef ik o.a.: ‘Blijkbaar slecht op de hoogte
van de adats, heeft men in den Engelschen tijd (1814) geproclameerd dat de
dorpshoofden zouden worden gekozen door de bevolking, en later dien regel in stand
gehouden. Men zag in dat “recht tot het verkiezen van haar eigen hoofden”, dat
allerminst historisch was, het “palladium van de rust” op Java; een later staatsman
noemde dat “privilege der dessavolkeren” het “eigenlijk palladium der Javaansche
vrijheid”. Doch kan de “rust” ooit gewaarborgd zijn doordat men totaal ongeschikte
burgemeesters heeft; wordt de “vrijheid” van den ingezetene eenigszins verzekerd
door het recht tot het kiezen van ongeschikte hoofden?’
Er is sedert door tal van bevoegde personen op aangedrongen om, zoo men al de
verkiezing van het dessabestuur kon behouden, althans de benoeming van het
dessahoofd van regeeringswege te doen geschieden, gelijk ook in het moederland
plaats vindt. Maar, al moest men erkennen dat de tegenwoordige regelingen slechts
leiden tot verregaande demoralisatie, afschaffing van de dessahoofdverkiezingen
scheen niet ‘democratisch’, en alles is in hoofdzaak bij het oude gebleven. Het
verheugt mij zeer dat v.d.K., dien men waarlijk niet onder de conservatieven zal
rangschikken, zich aan de zijde der talrijke critici schaart; maar of het helpen zal??
Laat ik ten slotte opmerken dat het boek uitstekend gecorrigeerd is; maar met dat
al - de drukfoutenduivel was niet geheel te weren. Ziehier een paar zijner euveldaden
die ik noteerde, en als bewijs mijner aandachtige lezing mededeel:
bl. 28 r. 3 v.b. staat beval, lees bood;
bl. 121 r. 7 v.b. staat niet, lees dat niet bepaald was(?)
bl. 266 r. 1 v.o. staat gelegen, lees bezeten;
bl. 276 r. 6 v.o. staat personen, lees morgen(?)
bl. 305 noot 3 staat 254, lees 294;
bl. 309 noot 1 r. 2 staat Panaroekan, lees Pamanoekan.
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Zal ik nu, alvorens deze bespreking te eindigen, nog het woord vragen over een
persoonlijk feit (bl. XVII) in verband met eene vroeger door mij gemaakte opmerking?
Neen, want dat zou m.i. geen nut hebben. Wanneer ik verkeerd mocht hebben gelezen,
- des te beter!
E.B.K.
J. de Leeuw. Orchidee. Den Haag. C.L.G. Veldt.
De orchidee aan welke de dichter van dezen bundel zijne devotie en zijn zangen
wijdt is niet de zacht violette kelk, die misschien op uw of mijn schrijftafel staat, of
die kleine dartelgespikkelde bloem, wier afwisselende schakeering aan onze kalme
oogen een vreedzame verlustiging geeft. Het is de geheimzinnig bizarre, de
wreed-wulpsche bloem die in romans van auteurs als Marie-Madeleine haar magisch
spel drijft. Haar wonderwegen wil de dichter doorgronden, haar ‘perversiteit’ - het
woord kon niet uitblijven - wil hij vertolken:
Met gesloten oogen zal ik volgen
Loom gebaar van Uw perversiteit,
't Pijnlijk zalig van de heet verbolgen
Gloei vervolg van Uw verwendë innigheid.

Ik geloof dat zulke poëzie zeer moeilijk is. Vooreerst omdat zij, de open lucht der
eenvoudige aandoeningen van de gewonemenschen-wereld schuwend, als in eene
serre moet worden gekweekt, met ‘exotische’ geuren moet worden gevoed, uit
‘perverse’ aandoeningen moet worden getrokken. Zij kan alleen precieus zijn, en
een weinig vermoeid-hautain, daarnaast ironisch, ook tegenover zich zelve.
Haar ten volle waardeeren kan alleen een kleine kring van gelijk gezinden. Voor
hem die zich met dien kring niet congeniaal gevoelt is de waardeering van dergelijk
dichterpogen alleen mogelijk voor zoover de kunstvaardigheid van den arbeid hem
treft. Mij komt het voor dat deze in den orchidee-bundel beneden het niveau van den
vereischten stijl blijft; maar het is licht mogelijk dat mijn gebrek aan sympathie mijn
oordeel doet falen. Ik acht het niet onwaarschijnlijk dat de ‘deskundigen’ het volgende
gedicht zeer waardeeren:
Zing voort, zing voort, de kleuren die ik beid
Zijn schooner dan de bloem, die huivrend openleit
Het fijn penceel van haar gedonsde binnen,
Het smartzicht voor den nevel der verdwaasde zinnen.
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Omvloei mij met uw rein, uw rillend licht,
Golfbaad het geven van mijn blind geheven zicht,
In zevenkleur'ge sproeiïng, zonnigfijn,
In differentie van uw iriseerfontein!

Zal ik nu den lezer vermoeien met eene verklaring van het feit dat mijne waardeering
voor dit gedicht reeds bij den derden regel verslapt en als ik tot de iriseerfontein van
het slot ben gekomen, blijkt gestorven te zijn? Ligt niet misschien voor den dichter
en zijn kring juist in den laatsten regel, die mij de allerzwakste van het geheele gedicht
toeschijnt, de meest wèl-luidende openbaring van schoonheid?
K.K.
Réné de Clercq. Van aarde en hemel: De appel. Hemelbrand. Ahasver.
Doemsdag. (Steun-uitgave). Amsterdam. L. Simons.
Over de kleurenrijke Vlaamsche dichtkunst is de wolk van den zwarten tijd gekomen
en zij heeft alles grauw getint, met bloedroode vlekken. Hoe ook de Clercq's oogen
andere tafreelen hebben gezien dan den blijden eenvoud van de Vlaamsche dorpen,
weet ieder die zijne gedichten leest. Maar in dezen bundel van Aarde en Hemel zijn
zijne klachten over oorlogswee, is zijn leed om het lijden van zijn land opgeheven
uit het gebied der individueele smart en gesteld op de basis van een hoogere gedachte.
In zoover zal men hier zonder veel moeite den dichter der Toortsen erkennen.
Immers ééne gedachtenlijn vereenigt de vier poëmen van dit boekje, hoe
verschillend van titel en van inhoud zij schijnbaar ook zijn. Eva, hare eerste zonden
in smart herdenkend, Ahasverus, bij de muren van Jeruzalem tevergeefs smeekend
dat de vloek zijner Christus-verstooting van hem moge wijken, de oorlogswoede der
Aard in hemelbrand opwaarts vlammend tot aan den troon des Allerhoogsten, en
eindelijk de Doemsdag die in een visioen van verbijsterende ellende al 's werelds
leugen en zonde doet voorbij gaan aan des dichters oog, alle deze tafreelen, beschreven
met den wisselenden rijkdom van de Clercq's zeggenskracht voegen zich samen tot
één beeld van vertroosting in de laatste strofen van zijn vierde gedicht: het beeld van
den gekruisten Redder.
De Vlaamsche kleur verloochent zich ook hier niet. Elk onzer noemt den naam
der oude schilders van Gent en Brugge, bij 't lezen van verzen als deze:
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En door een zang van licht, die van het Oosten ruischte,
Rees met den dag de zon, bestreek den heuvelrand,
En kuste, wonderbaar, het kruis van den Gekruiste
Met zachte zoenen weg; kuste van de eene hand
En de andere hand en door de saamgeklonken voeten
De zware nagels uit. De voeten kwamen los.
Meteen begon de vouw van 't wezen te verzoeten;
In de oogen leefde een blik, de wangen kleurde een blos;
En de oude druk op 't hoofd, die 't langer niet kon houden,
Liet af, of plotseling de doornen bloeien zouden.

Het is een treffend werk, den bundel der Toortsen met hunne beloften van den
Zonnegang te leggen naast deze laatste strofen van den Doemsdag en te luisteren
naar de bede des dichters in de stilte van den nieuwen morgen:
een stilte, die niet stond, maar leefde in schoon bewegen
van 't Rijk dat duisterde naar 't Rijk dat klaar begon.

K.K.
De stille dagen. Enkele verzen door Tony de Ridder. Zwolle, J. Ploegsma.
In een slechts zeer zelden door hoogere, blijdere klanken afgewisselde eentonigheid
vertolkt hier de Ridder de melancholie van den mijmerenden zwerver. In die
eentonigheid ligt groote kunst, geene gekunsteldheid. Want deze dichter zoekt niet
naar effecten en getuigt van de dingen zooals hij ze ziet. Is het wonder dat een zoon
van Vlaanderen zich gevoelt als een die ronddoolt in steeds grijzere schemering, dat
de nevelen hangen over de perelaars, en de akkers kerkhoven zijn geworden?
Enkele malen getuigt wel de dichter van het geloof dat hem behoudt, en klinkt er
een enkele regel van vreugde op uit zijn lied:
Gouden zon doorstreelt de rozenlanen,
Maar een mensch, verstrikt in levenswanen,
Weet alleen van wijde eenzaamheid.

Die wijde eenzaamheid echter is het welke in dit kleine bundeltje hare welsprekendste
vertolking vindt.
K.K.
Carmen, een verzenbundel van Leo Speet. Amsterdam. F. Jansen, 1916.
Carmen heet deze bundel naar de eerste veertien liederen, die de dichter in het
vijftiende als tot een parelsnoer vereenigd, aan zijne geliefde aanbiedt. Of eigenlijk
niet vereenigd:

Onze Eeuw. Jaargang 16

465
Wel wilde ik ze àlle rijgen
Aan gouden draad,
En fluistrend zacht me nijgen
Naar uw gelaat,

zoo getuigt hij in zijn epiloog; maar sommige van zijn parelen zijn stukgestooten
de àl te felle branding
weêr-stiet ze, stùk
Tegen de rot'sge omranding
van mijn geluk....

De beeldspraak van dit gedicht is niet onduidelijk. De allerschoonste zijner gedichten
heeft geen dichter - ook deze niet - in woorden vertolkt. En waar nu de poëet van
dezen kleinen liederkrans het onuitsprekelijke zijner liefde en zijner devotie wèl in
woorden heeft opgevangen, tooit hij zijne gedachten met grooten en niet nagemaakten
rijkdom. Deze minneliederen vereenigen met innige reinheid eene groote afwisseling
van klank en kleur. Dat zij desniettemin slechts in enkele regels ons aangrijpen en
ontroeren of dringen tot aandachtige, meelevende herlezing, zal zeker voor een deel
aan dien bonten rijkdom die bijwijlen gezochtheid wordt, voor een deel ook aan de
onmiskenbare onvolkomenheid van des dichters meesterschap over rhythme en taal
liggen. Hoe zuiver Leo Speet eene eenvoudige gedachte in gemakkelijk metrum weet
weer te geven toone het volgende gedichtje, het eerste van de op ‘Carmen’ volgende
‘enkelingen.’

Loutering.
Wie niet zijn leed
Een sluierkleed
Van droomen weet
Te weven,
D' ellendige, ach!
Zal zonder lach
Zijn droeven dag
Vol-leven
Weet... al de smart
Die 't leven tart,
Doorschroeit uw hart
Zóó louter,
Dat ge eenmaal reinGegloeid zult zijn,
Als kaarsenschijn
Op 't outer

K.K.
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Cicero's Redevoering over het opperbevel van Gnaeus Pompeius (vertaling
van R. Bouman, S.J.) Keurboekerij Leuven en Brussel.
Dit werkje, voor welks aankondiging ik in de leestafel van Onze Eeuw slechts een
zeer bescheiden plaats durf te vragen, behoort tot eene schoolserie Humaniora, in
gebruik bij het ‘middelbaar onderwijs’ der katholieke scholen van België, en gesplitst
in twee afzonderlijke reeksen: vertalingen en voorbereidingen.
Of aan het onderwijs een dienst wordt bewezen door de uitgaaf van vertalingen
der werken die voor de schoolstudie zijn bestemd, is eene vraag van
praktisch-paedagogischen aard, die niet in een paar regels is te beantwoorden.
Ongetwijfeld echter geeft de zuivere, ofschoon ietwat kleurlooze overzetting van
Cicero's beroemde oratie van het jaar 66 een krachtigen steun aan zoodanige
belangstellenden die bij zich zelven de herinnering aan de politieke welsprekendheid
der laatste periode van de Romeinsche periode willen verlevendigen, doch hunne
eigene kennis van het Latijn te zeer hebben zien verflauwen, om zonder betrouwbaren
gids hunnen weg door de zorgvuldige perioden van den grooten redenaar te vinden.
Als betrouwbaar hulpmiddel voor zoodaninge belangstellenden - indien zij er zijn
- verdient deze arbeid van Pater Bouman ook op deze plaats een woord van
verwelkoming.
K.K.
Frederik van Eeden. Bij 't licht van De Oorlogsvlam. Amsterdam. W.
Versluys, 1915.
De schrijver dezer oorlogsmeditaties, die hij met een ‘Amen’ besluit, doet denken
aan een in ons Hollandsch Kanaän veelvuldig voorkomend soort menschen, die u
weten te vertellen van ‘een waarheid achter de waarheid.’ Zij profeteeren alles omver
en profeteeren dan weer alles overeind, zijn dood-ernstig, zeggen met hetzelfde
gemak rake dingen en dwaasheden - en laten de zaak zooals ze was. Ge luistert naar
zoo'n waarheid achter de waarheid, glimlacht: ‘o, bedoelt gij het zoo’ - en ge gaat
verder.
Zoo zegt de schrijver: ‘Men zou zelfs kunnen zeggen, dat de meest achterlijken
in de vooruitgang, de réactionnairen en conservatieven, het meest demokratisch zijn.’
We kijken òp, doch glimlachen: ‘nu ja!’ als dit zoo wordt verdedigd: want ze houden
den voortgang der meest vooruitstrevenden tegen - en maken het daardoor voor de
massa mogelijk na te komen, in tred te blijven (bl. 110).
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Evenzoo beginnen deze toespraken met een theosofisch- getinte beschouwing dat al
ons weten stukwerk is en blijft. Uitnemend; dit kan niet genoeg gezegd worden vinden wij. Doch hooren dan vreemd òp als de schrijver alles blijkt te weten. Hij
weet dat ‘de kern van dezen oorlog daarin ligt dat enkele individuën - heerschers,
dynasten’ - hun wil anderen kunnen opleggen (bl. 38). Hij weet ook dat ‘het gezag
steeds meer en meer wordt gevoeld als onrecht.’ Ook dat ‘de heerschers van thans
geen wijzen zijn, maar valsche koningen’ (bl. 56). ‘Zonder gekroonde hoofden geen
staande leegers, en zonder leegers geen gekroonde hoofden’ (bl. 83).
Best, maar hoe rijmen we dan daarmede het volgende: ‘van hooger gezichtspunt
is ook deeze waereld-worsteling - deeze mahabarata - doelmatig. Zij moet er zijn en
zij zal de gevolgen hebben, die door een hoogere macht worden beoogd. Zij geschiedt
volgens een goddelijk plan en voert tot bevrijding der menschheid’ (bl. 105).
Dit rijmt niet, maar is nu zoo'n ‘waarheid achter de waarheid.’
Zoo zegt ook de schrijver, die in zijn hart een weerlooze is: ‘ons past een eerbiedig
zwijgen bij de geweldige krachtsinspanning der omringende volken, - en daarbij een
met alle macht ons voorbereiden tot afweer van wat ons bedreigt, tot bescherming
van wat wij als groep eigenaardigs en waardevols bezitten. Dat is het eerste wat wij
te doen hebben. Moedig, zonder geld of moeite te sparen, met de uiterste inspanning
ons weerbaar te maken’ (bl. 125).
Dit is nu weer enkelvoudige waarheid - en heilzaam. Even heilzaam als dit: ‘ik
laat mij niet wijsmaken dat het groepje Hollandsche dames en dominees,
christen-socialisten en anarchisten het recht hebben zich voor te doen als Brahmanen,
heilige weerloosheid te belijden - en wat erger is - deeze voor een militant, ruuw,
onopgevoed volk als het Hollandsche te preediken. Dat is zelfooverschatting,
dweepzucht en hoogmoed, die tot jammerlijke onheilen zal leiden’ (bl. 122).
Dat echter diezelfde, terecht op hun nummer gezette dames en dominees in deze
toespraken al hun stellingen, voor het gebruik keurig uitgedoscht, kunnen terugvinden
- dit schijnt bij den schrijver niet op te komen.
Och neen; zoo zijn die menschen van ‘de waarheid achter de waarheid.’ Ze zeggen
met hetzelfde gemak de raarste als de mooiste dingen, en begrijpen niet dat voor
eenvoudige menschen hun wijsheid verwarrend werkt.
G.F.H.
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Dr. J.A. Cramer. Het Leven uit God. Groningen. J.B. Wolters' U.M. 1916.
Eigenaardig, zoovelen als er thans weer trachten het evangelie te doen spreken tot
de harten hunner tijdgenooten; wel een teeken dat daaraan behoefte wordt gevoeld.
Daarbij zijn zij zich bewust te moeten spreken de taal van onzen tijd, en aanknooping
te moeten zoeken aan de mentaliteit hunner tijdgenooten. Zulk een poging is deze
bundel van den Haagschen predikant Dr. J.A. Cramer.
In een Woord Vooraf vertelt hij hoe dit boek is ontstaan. De hoofdstukken ervan
hebben voor 't meerendeel als artikelen gestaan in het bekende weekblad School en
Leven, toen nog geredigeerd door des schrijvers zoo betreurden vriend Jan Ligthart
en door R. Casimir. Daardoor hield de schrijver zich vanzelf buiten de dogmatische
quaesties en trachtte zóó te spreken, dat menschen van verschillende dogmatische
inzichten zijn woorden konden navoelen. Terwijl hij bovendien vooral naar eenvoud
en helderheid streefde.
Hierin schijnt hij gelukkig te zijn geslaagd. Helder betoogt hij dat het godsdienstige
leven niet van buitenaf is te bewijzen, maar door zijn bestaan zichzelf bewijst.
Eveneens dat de persoonlijkheid van Christus nog als een kracht Gods is te ervaren
vóór de beteekenis daarvan kan worden vastgesteld. Zonder apologie te willen geven
gaat hij ook ernstig in op vele bezwaren ingebracht tegen dit geloof, en zoekt hij de
nietigheid daarvan aan te toonen. Terwijl hij bovendien goed gebruik maakt van de
nieuwste ontdekkingen, door Deissmann e.a. over het oorspronkelijke Christendom
gedaan. Ziet men verder dat hij telkens zich aanknoopt bij een woord van Luther,
Pascal en Vinet, dan weet men ook in welke sfeer hij ons brengt.
Dit met warmte geschreven boek is vooral een persoonlijk getuigenis. Niet ieder
zal er door voldaan worden, maar aan zeer velen kan het verheldering en steun geven.
G.F.H.
Hugo Penning. Goudland. Tropen-Roman. Amsterdam. Van Holkema en
Warendorf, 1915.
Mag iemand, die - als ondergeteekende - ons Indië niet kent, zich een oordeel
aanmatigen over dezen ‘tropen- roman’, niet alleen als letterkundig werk, maar ook
als schildering van ‘zeden en gewoonten’? Ik meen: ja, men heeft het recht, ook al
kent men de werkelijkheid niet uit eigen aanschouwing, de uitbeelding van een
maatschappij, van een samenleving af te wijzen als onwaar-
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achtig, wanneer die uitbeelding zelve in al haar trekken haar karakter van schromelijke
eenzijdigheid en overdrijving klaarblijkelijk blootlegt. En dit is hier het geval. Wat
de heer Penning ons hier te zien geeft, is een omgeving van Indische planters, waarin
niet of nauwelijks één fatsoenlijk man en ééne fatsoenlijke jonge vrouw wordt
gevonden. De mans willen rijk worden, kennen geen andere begeerten dan
grof-zinnelijke; de oudere dames zijn onbelangrijke, onbehagelijke wezens; de jongere
schijnen door een soort tropen-kolder bevangen, die ze tot ontrouw als de natuurlijkste
zaak der wereld verleidt. Men mag aannemen - men moet misschien aannemen - dat
in een streek, waar Europeanen nu eenmaal komen om geld te verdienen en waar de
kans om dat doel met slechte middelen ongestraft te bereiken grooter is dan elders,
ook meer dan elders gezondigd zal worden tegen den eisch van goede trouw in zaken.
Ook moet men misschien aannemen dat Hollandsche meisjes of jonge vrouwtjes, in
de tropen overgeplant en verkeerend te midden van immers in zaken reeds
bedenkelijke praktijken uitoefenende ‘heeren’, voor grootere verzoekingen dan elders
zullen staan. Laat het dus waar zijn, dat in zulk een omgeving het zedelijk peil der
mannen en der vrouwen eenige graden lager zal zijn den in andere milieu's. Maar
ook dan nog zullen er onder hen fatsoenlijke mannen en eerbare vrouwen overblijven;
ook dan nog zal het geheel niet zijn van dien aard, als de schrijver van ‘Goudland’
ons voor dàt milieu wil doen gelooven. Het is dit matelooze in de schildering, dat
haar onechtheidheid verraadt. De lezer - ook hij, die noch Indië noch het hier als
‘Goudland’ aangeduid gebied kent - begrijpt en gevoelt als bij intuïtie, dat hier min
of meer veelvuldige uitzonderingen tot regel zijn gemaakt; dat de schrijver, om welke
reden dan ook, een ‘charge’ heeft geteekend, wanneer hij in dit fel stralende
tropenlicht enkel zwarte zielen laat rondwandelen; dat zulk een samenleving, als
waarvan ons hier een beeld wordt gegeven, onbestaanbaar is, omdat bij zooveel en
zoo algemeen bederf een kleine maatschappij als deze uit haar voegen moet geraken.
Het is te bar. Door overmaat van sensationeele kleuren maakt de schildering den
sterken indruk van onwaarachtigheid.
H.S.
Anna van Gogh-Kaulbach. De Schuld. Amsterdam. Veen's Gele
Bibliotheek.
Het is een moeilijke taak, die de schrijfster zich in dit kleine verhaal heeft gesteld:
weer te geven wat er omgaat in den school-
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jongen, die met een kameraadje gevochten heeft en zich verwijt dat hij schuld heeft
aan diens dood. Mij komt het voor, dat de eenvoudige trant, waarin mevrouw van
Gogh-Kaulbach de gemoedsbewegingen van Henk weergeeft, ons onder den indruk
van waarachtigheid brengt, zoodat wij zeggen: ja, onder zoo'n gruwelijk zelfverwijt
moet de knaap wel dat alles bedacht, ondervonden en geleden hebben. Echt schijnen
ons ook zijn goede voornemens om alles te biechten en niet minder echt de angst,
die hem belet die voornemens te volvoeren. Ook het slot-tafereel, waarin hij eindelijk
de moeder van zijn ‘slachtoffer’ ontmoet, is sober behandeld, hoe licht had een te-veel
hier kunnen schaden. Knap werk dus, deze ontleding, en een eenvoudig verhaal, dat
men niet zonder spanning volgt en niet zonder zekere ontroering uit de hand legt.
H.S.
Charivarius. Ruizerijmen. Charivaria van de Nieuwe Groene (2de bundel).
Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur.
Charivarius - onder welken naam de Heer Nolst Trenité te Haarlem (niet meer) schuil
gaat - is een beroemd man, door zijn nu gebundelde ‘Ruizerijmen’ en ‘Charivaria’
uit de ‘Nieuwe Groene’. En dit is geen wonder. Hij amuseert of ontroert, om beurten.
Met een ten onzent zeldzaam talent rijmt hij fantastische verzen met de meest
onwaarschijnlijke rijmwoorden, behandelt daarin het aller-actueelste, geeselt
dwaasheden van den dag, toont een gevoelig hart, deinst ook voor het verhevene niet
terug, is dan weer dol-komisch en tokkelt zijn rijmenlier met een verbluffende
virtuositeit. Dit zijn waarlijk ‘ruize-rijmen’. [Voor wie dit woord niet dadelijk verstaan
mocht, zij ter toelichting gezegd dat in deze samenstelling het naar platte uitspraak
gespelde, nieuwbakken en ellendig-misbruikte mode-woordje ‘reuze’ als al het
buitengewone aangevend is gebruikt].
Onhollandsch is dit talent, zooals ‘de Schoolmeester’ onhollandsch was en
Speenhoff onhollandsch is. Vanzelf dringen deze twee namen zich op, als men over
Charivarius schrijft; met beiden heeft hij punten van overeenstemming... en verschil;
aan den laatste heeft hij trouwens een ‘lofrijm’ gewijd.
De Charivaria zijn in hun soort vermakelijk. Al wat aan dwaasheid uit de pers (en
uit de Kamer-Handelingen) is op te pikken - en dat is niet weinig - levert dezen
verzamelaar stof voor een puntig bijschrift. Onmogelijke beeldspraak, hemeltergende
germanismen, geleerde onzin, deftigheid die zich vergaloppeert,
redenaarsgewichtigheid, journalistieke mooidoenerij; - dat alles is voor
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Charivarius het jachtterrein. Het is ontzettend zooveel als er in onze pers gezondigd
wordt tegen de eenvoudigste eischen van goeden smaak, en van logica. De slordigheid,
waarmede onze couranten worden volgepend, blijkt uit deze verzameling, waarin de
onwaarschijnlijkste citaten uit de meest ‘geachte pers- organen’ te vinden zijn. En
deze grappenmaker doet een nuttig werk door daarop te wijzen; wanneer iets er toe
kan bijdragen om wat meer zuiverheid te brengen in den stijl der berichten en
beschouwingen, die de dagelijksche lectuur van ons volk vormen, dan zal dat wel
moeten zijn de bespotting van de fouten: le ridicule tue.
Goed werk doet Charivarius ook, doordat hij ons laat lachen. Men kan al dit
‘kostelijk mal’ niet lezen en daarbij ernstig blijven. Het is niet de dwaasheid der
aanhalingen alleen, het zijn ook de nuchtere kantteekeningen van den geeselaar, die
ons telkens weer vroolijk stemmen. Dat is geen geringe verdienste, in dezen tijd, de
menschen het onschuldige genoegen van een gelukkig oogenblik te bezorgen.
Wanneer Charivarius nu maar in deze aankondiging niets vindt, dat hem tot citeeren
verlokt!
H.S.
Prof. A.A.H. Struycken. Politieke Opstellen. Arnhem. S. Gouda Quint,
1916.
‘Politieke Opstellen’ is de naam van een bundel, waarin de Staatsraad prof. Struycken
beschouwingen heeft bijeengebracht, welke voor het meerendeel door hem reeds in
‘Van onzen tijd’ waren geleverd over de partijverhoudingen in ons land, de
grondwetsherziening, de belastingwetgeving, parlementair en niet-parlementair
ministerie, den volkswil, de Eerste Kamer, het algemeen kiesrecht, het tarief, het
onderwijsvraagstuk, evenredige vertegenwoordiging, het eedsvraagstuk, dat der
lijkverbranding, de positie van den Paus, de administratieve rechtspraak enz.... Men
ziet: allerlei quaesties ‘van onzen tijd’. Aanleiding tot deze uitgave vond de schrijver
in de overweging dat de Regeering, haar karakter als nationale Regeering onverzwakt
behoudende, daarnaast als politieke Regeering de gevolgen der verkiezingen van
1913 wil trekken. Of die beide roepingen vereenigbaar zijn, zal - zegt prof. Str. - de
naaste toekomst wellicht reeds leeren, in elk geval moet deze Regeering in haar
politiek bedrijf worden beoordeeld in het licht der politieke gebeurtenissen, waaraan
zij haar ontstaan heeft te danken. Tot zoodanige beoordeeling willen de hier in een
bundel vereenigde opstellen dienen. In dezen bundel worden dan

Onze Eeuw. Jaargang 16

472
vraagstukken besproken, die met de bovenaangegeven onderwerpen samenhangen.
De beschouwingen, die ons hier worden geleverd als overdrukken uit het reeds
genoemde tijdschrift, dagteekenen van eenige jaren her: Juli 1913 en later, andere
van zelfs vroeger datum (November 1910). Wij zullen niet zeggen dat zij daardoor
haar waarde hebben verloren, maar van sommige is de geur der actualiteit toch wel
wat al te veel vervlogen. In December '13 vroeg schr. of dit ministerie niet
voorbestemd was een kortstondig leven te hebben. De Heer Cort van der Linden had
zich in de Kamer te veel vrienden gemaakt.... Sedert December '13 is er veel gebeurd,
dat uitspraken van toen in een nieuw licht plaatst.
H.S.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken:
Aug. Heyting. Groninger Dichtkunst en Groninger Krietiek. 's Gravenhage.
G.A. Kottmann, 1915.
J.G. van der Haar. Uit Zomerzonnedagen (kleine indrukken). 's Gravenhage.
v.d. Haar en v. Ketel, 1915.
Marten Permijs. Helia. Tragedie in één bedrijf. (Zonder naam van uitgever),
1915.
J. Greshoff. Het jaar der dichters. 1915. Amsterdam. S.L. v. Looy.
Melline d'Asbeck. Thoughts on a high School for Philosophy. Den Haag.
Martinus Nijhoff, 1915.
Edgar Tant. l'Exil à Veere. Drame en deux actes. Amsterdam. S.L. van Looy,
1916.
Friedrich Hebbel. Herodes en Mariamne. Treurspel in vijf bedrijven (1844-1848),
uit het Duitsch vertaald door Nico van Suchtelen. (Wereldbibliotheek).
J.F. Nuyens. De Duitsche orde of de Balye van Utrecht. Historischsatyrisch spel
van zelfopoffering en naastenliefde in 4 bedrijven. Amsterdam. Van Holkema
en Warendorf, 1916.
T. Landre. Dr. H.P. Berlage Nzn. (Mannen en vrouwen van beteekenis. I. 1.
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[Derde deel]
Overneming verboden.

Historische oudheidswaardeering1)
Door Prof. K. Kuiper.
Ik weet niet of het dikwijls voorkomt, dat iemand voor de lezing van een ‘rapport’
alles laat liggen en dan zulk een boek aan één stuk uitleest. Mij is het met den arbeid
der hieronder genoemde Viermannen zoo gegaan, en onder de lectuur is het mij
steeds duidelijker geworden dat zonder te lang uitstel de aandacht op dit buitengemeen
belangrijk werk moest worden gevestigd van allen die in onze gymnasiasten belang
stellen.
Vóór ik den inhoud van het Rapport uitvoeriger bespreek wil ik trachten enkele
van de redenen aan te geven die de lectuur van dit boek tot een zoo groot genot
maken.
Over het geheele werk ligt een zekere klassieke kalmte. Het boek is niet polemisch,
't zij direct, 't zij indirect, het bestrijdt niet de Hoogere-Burgerschool-opleiding,
onthoudt zich van iedere rhetorische reclame voor het Gymnasum of de ‘klassieken’,
het is nergens mismoedig of geprikkeld of spijtig, nergens koel of phraseologisch.
Men

1) De klassieke oudheid in het Gymnasiaal onderwijs. Rapport, in opdracht van het Genootschap
van Leeraren aan Nederlandsche Gymnasiën samengesteld door J.W. Bierma, H. Bolkestein,
E.H. Renkema en J.v. IJzeren. - A.W. Sythoff's uitgevers-maatschappij, Leiden, 1916.

Onze Eeuw. Jaargang 16

2
heeft het rustige gevoel dat men zit te luisteren naar vier bij uitstek kundige en
bezadigde adviseurs die het eenvoudig hunne taak hebben geacht een antwoord te
geven op deze vraag: ‘wat behoort op ons Nederlandsche Gymnasium de aard en de
omvang van de leerstof te zijn bij het onderwijs in de Oude Talen en de Oude
Geschiedenis?’
Natuurlijk zal in den grond der zaak de beantwoording dier vraag feitelijk tevens
antwoord geven op deze principieele questie: ‘zullen wij onze jongens en meisjes
nog Grieksch en Latijn laten leeren?’ - maar een van de bijzondere aantrekkelijkheden
van dit vierledig rapport is dat nergens de eigenaardige geestesstemming - of
ontstemming? - die door zulk eene vraag bij een klassiek litterator pleegt te worden
gewekt, de schrijvers verlokt tot het wijzigen van hun rustig en nauwgezet exposé.
Het rapport beantwoordt niet alleen aan een ‘eisch des tijds’ omdat het voldoet zooals uit den titel blijkt - aan eene opdracht van het Genootschap van Leeraren,
maar tevens, en vooral, omdat het uiting geeft aan eene principieele en in de overigens
naar het persoonlijke inzicht der vier schrijvers genuanceerde hoofdstukken vast
gehandhaafde overtuiging.
Duidelijk treedt van het begin der inleiding (door Dr. Bolkestein gesteld in
overeenstemming met zijne drie medewerkers) dit beginsel op den voorgrond: dat
ook in het gymnasiaal onderwijs gebroken moet worden met de isoleering der
klassieke oudheid als eene geheel op zichzelf staande en volstrekt ‘voorbeeldige’
beschavingsperiode. De ‘historische’ beschouwing wordt dus hier tegenover de
‘klassicistische’ gesteld, de Oudheid ingeschakeld in de reeks der ontwikkelingsfasen
die te zamen onze cultuur vormen; en al ligt het buiten den scherp afgebakenden
arbeidskring der commissie de verbindingslijnen van de moderne litteratuur en kunst
met de antieke ook in haar plan van onderwijs duidelijk te teekenen: dat zij zelve die
nooit uit het oog verliest, blijkt uit iedere bladzijde. Wat intusschen de commissie
onder ‘historische waardeering’ verstaat
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zegt zij in hare inleiding met wel overlegde woorden: Deze beschouwingswijze
‘wenscht geen eenheid te zien, maar speurt naar verscheidenheid; zij stelt geen ideaal,
maar ontdekt ontwikkeling; zij zoekt niet vóór alles bewondering, maar begrip; zij
beperkt zich niet voornamelijk tot enkele deelen, Athene en Rome, en bepaalde
tijdvakken, de “klassieke”, die samenvallen met den “bloei” der litteratuur, zij tracht
van alle streken en van alle tijden de beteekenis vast te stellen die zij voor de
historische ontwikkeling gehad hebben; zij heeft niet alleen oog voor de schoonheid
van kunst en litteratuur, zij bestudeert met voorliefde ook den godsdienst, niet het
minst ook zijnen oorsprong en de onderstroomingen van den officiëelen; haar
belangstelling geldt niet alleen de staatkundige geschiedenis, maar ook die van
maatschappij en bedrijf; zij erkent in de taal niet bloei en verval, maar ontwikkeling
en aanvaardt termen als gouden en zilveren latiniteit niet meer als aesthetische, slechts
als chronologische onderscheidingen.’
Om ongewenschte gevolgtrekkingen uit de met opzet in min of meer koel gestelde
bewoordingen van deze beginselverklaring te voorkomen, zij er reeds dadelijk op
gewezen dat zij in hare toepassing op het onderwijs volstrekt geen beeldenstormende
bedoelingen heeft. ‘De moderne, meer historische wijze van beschouwing der
Oudheid’, zoo luidt de eerste der Conclusies, in welke de Viermannen hun
denkbeelden aan het slot van hun boek samenvatten, ‘behoort vooral haar invloed te
doen gelden door behandeling der antieke beschaving in het geschiedenis-onderwijs;
bij de keuze der lectuur mag men niet de historische beteekenis der verschillende
schrijvers als criterium aanvaarden.’
De niet-deskundige lezer wachte zich, om bovenal in deze opvatting eene poging
te zien tot het trekken van eene scheidingslijn tusschen oudere en jongere leeraren.
De ‘moderne’ waardeering der Oudheid is eigenlijk onder hare beoefenaren sinds
meer dan een kwarteeuw vrij algemeen, al vindt zij geene uiting in het aan een K.B.
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vastgesmeed Leerplan der Gymnasia. Zij is ontsprongen uit eene reeds gedurende
meer dan een menschenleeftijd steeds voortgaande uitbreiding van ons
bronnenmateriaal. Deze drong ons telkens om het beeld dat wij ons van ‘klassiek
Hellas en Rome’ hadden gevormd op nieuw te teekenen, en toonde ons onder de
conventionneele oppervlakte der schilderij allerlei onverwachte - voor sommige
doctrinairen zelfs ongewenschte - nuanceeringen. Vooral echter werd dat tafreel zelf
verbreed, eenerzijds door den arbeid van hen die de Aegyptische kunst naast de
Grieksche hebben gelegd, het paleis van Cnossos hebben ontsloten, Troje hebben
opgegraven en met kundige verbeelding de burchten van Tiryns en Mycene hebben
hersteld, en aan de andere zijde van hen die de gordijn hebben weggeschoven van
de hellenistische periode, het voortleven en de verspreiding der helleensche
beschaving aan het licht hebben gebracht, den tweestrijd en de samenvloeiing van
hellenisme en christendom hebben nagespeurd, het ‘licht uit het Oosten’ hebben
ontstoken.
Vreemd genoeg, zoo schijnt het oppervlakkig, is nu tegelijk met deze verruiming
van het historisch besef onzer klassieke philologen een zekere ongerustheid, ik zou
bijna zeggen eene zekere despondentie gekomen over velen onzer leeraars. ‘Ons
docentencorps’ zoo zeggen dezen ongeveer, ‘is hoe langer hoe knapper geworden;
ons plichtbesef gaat waarlijk niet achteruit; allerlei leermiddelen die onzen
voorgangers ontbraken staan ons ten dienste - en toch: is niet onze oogst minder dan
die der vaderen? Wordt niet de zichtbare invloed van onze “klassieke opleiding” bij
den dag geringer?’
Bij dit verschijnsel staat in haar Rapport de commissie niet opzettelijk stil, al is
het haar zeker niet ontgaan. Het zijn noch de zwakste noch de minst geleerde docenten
die ik aldus wel eens heb hooren spreken. De ontmoediging zelve intusschen heeft
haren grond in verschillende oorzaken. De gewichtigste ligt eigenlijk buiten het
terrein van mijne beschouwing, daar zij samenhangt met de geheele organisatie van
ons gymnasiaal onderwijs en, wortelend
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in diepgaanden twijfel aan de levenswaarde der geheele klassieke opvoeding de niet
onverdiende maar veel te zware straf brengt voor die te eenzijdige waardeering der
litteraire elementen die eertijds de inrichting van ons voorbereidend hooger onderwijs
heeft beheerscht. Maar er zijn ook andere oorzaken die wèl liggen binnen onzen
beschouwingskring. Ons universitair onderwijs vormt ‘doctoren in de klassieke
Letteren.’ Wat zijn dat? Docenten? Of geleerden? - De universitaire studie - het moet
worden erkend - kan krachtens den aard en de roeping der Akademie slechts tot
zelfstandige beoefening der wetenschap, niet tot de praktijk van het gymnasiaal
onderwijs den weg banen; voor de paedagogische en didactische vorming onzer
docenten zou een seminarium van paedagogiek noodig zijn, dat aan de Nederlandsche
Hoogescholen nagenoeg ontbreekt. Over de gevaren van deze leemte voor ons
onderwijs en voor onze leeraren zelf mag hier niet verder worden uitgeweid. Thans
denk ik alleen aan die jonge geleerden die zich met de verworven wetenschap niet
thuis vinden op de school en op zich zelven het woord van Mommsen kunnen
toepassen, aangehaald op p. 8 van de Inleiding: ‘Unsere Wissenschaft ist zu sehr in
die Tiefe gewachsen; über die Aufgabe der Knabenerziehung ist sie hinaus.’
Deze beide bezwaren zijn niet van gelijken aard; het eerstgenoemde is verreweg
het ernstigste. Inderdaad, indien een man van veertig of vijftig jaar, juist door
nadenken en lectuur, zijne bewondering voor de klassieken heeft voelen verflauwen,
indien eigen onderzoek en litteraire studie - ook van de moderne letterkunde - hem
tot het inzicht heeft gebracht dat men aan onze jongens ander geestelijk voedsel
behoort te geven dan Homerus en Plato, Vergilius en Tacitus, hoe zou dan zulk een
leeraar uit de klassieken bezieling kunnen putten, of aan zijne leerlingen kunnen
geven? Hem blijft geene keuze.
Maar voor de anderen, de universitaire geleerden, die op de school zich met hunne
wetenschap niet thuis gevoelen zouden, dunkt mij, de stellers van het rapport geen
medelijden koesteren. ‘Dat het veld onzer kennis zoo uitgebreid
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is geworden,’ zoo zouden zij ongeveer zeggen, ‘moge onze taak moeilijker maken,
het zij zoo, daardoor is zij te aantrekkelijker.’ Zonder twijfel! Bovendien: wie een
goed leermeester wil zijn moet dagelijks zelf blijven leeren. Dit wordt door de stellers
van het rapport telkens en met al de levendigheid eener persoonlijke ervaring op den
voorgrond gesteld. En juist hieraan ontleent ook hun werk een van zijne grootste
aantrekkelijkheden, dat voor hen de ‘doode’ talen nooit een oogenblik dood zijn.
Ofschoon, rekening houdende met den ontwikkelingsgang van den gymnasiast, de
opstellers van het rapport, aan het door Dr. Bolkestein geschreven hoofdstuk over
de Oude Geschiedenis de vierde plaats hebben aangewezen, zal toch de lezer die
weten wil welken geest een gymnasium ademen zou waar de Viermannen het klassieke
onderwijs in handen hadden, wèl doen met in de eerste plaats het hoofdstuk over
‘Oude Geschiedenis’ te lezen.
Noch dien toekomstigen lezer, noch den opsteller van deze uitvoerige en zeer
persoonlijk gekleurde bladzijden - meer dan zestig en toch nog in zeer condensen
vorm - die een geheel onderwijs-program in extract bevatten, zou ik een dienst
bewijzen door een excerpeerend referaat. Ik acht dit ook volkomen overbodig
aangezien de questie der ‘historische oudheids waardeering’ zich feitelijk concentreert,
en voor niet eigenlijk deskundigen zich ook het duidelijkst doet kennen, in de
historie-waardeering. Welnu, wie, door het belang der zaak aangespoord, begint dit
hoofdstuk te lezen, leest het ook ten einde.
Toch mag wel in enkele trekken worden aangegeven welke de hoofdpunten zijn
van dit program en waardoor het zich onderscheidt van de eertijds meest gevolgde
methode. Zonder veel betoog zal dan tevens de noodzakelijkheid blijken om bij
aanvaarding van het hier ontworpen plan ook de conclusie te aanvaarden, als VIIIe
door de commissie gesteld: ‘Voor het onderwijs in de Oude Geschiedenis behooren
in de hoogere klassen vijf uren, over twee klassen verdeeld, te worden beschikbaar
gesteld; bij voorkeur in de vijfde en zesde klasse enz.’ Immers het doek is
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groot, in dit geschiedenisproject den leeraar ter beschildering gespannen.
‘De geschiedenis der antieke beschaving,’ zegt Prof. Bolkestein op bldz. 123, ‘kan
men onder meer beschouwen als de niet bewust gestreden worsteling tusschen het
Oosten en het Westen.’ Laten wij de beeldspraak vallen, dan spreekt hier de schrijver
de wenschelijkheid uit om, naast Griekenland en naast Rome, het Oosten en Aegypte
te trekken binnen den kring der gymnasiale belangstelling. In de eerste plaats geldt
dit natuurlijk ten opzichte van de kunst en de religie. Dat bij het trekken der
ontwikkelingslijnen de geschiedenis-leeraar - immers meestentijds een classicus, en
zeker zoo goed als nooit een assyrioloog of aegyptoloog - genoodzaakt zal zijn
dikwijls zelf de autoriteit van anderen te volgen, erkent zeker ook de schrijver, al
zegt hij het niet, als een bezwaar, maar dit besef zal den praeceptor allicht brengen
tot eene sterke beperking in zijne inleidende hoofdstukken. Ik vrees dat in de meeste
gevallen eene enkele opmerking over Aegyptischen stijl in beeldhouwkunst en
bouwkunst, eene korte aanduiding over parallellen van Grieksch en Oostersch
ontsterfelijkheidsgeloof niet veel zal uitwerken, tenzij de zoo impopulaire kennis
van cijfers en jaartallen, van koningen en veldslagen hier te hulp kome. In het exposé
van Prof. Bolkestein schuilt bij minder waakzame toepassing dan de zijne zonder
twijfel een ernstig gevaar. De behoefte aan algemeene, samenvattende voorstellingen,
die de cultuurkennis van onzen tijd beheerscht en in de zoogenaamde ‘allgemeine
Bildung’ hare bedenkelijkste openbaring vindt, voert door deze geschiedenisschets
die ‘niet een groote hoeveelheid feitenkennis maar in hoofdtrekken het verloop der
staatkundige geschiedenis’ wil geven, die ‘vooral niet een reeks namen van veldslagen
en veldheeren, maar veeleer inzicht in de grondslagen der weermacht, de organisatie
van leger en vloot’ belooft, de ‘rijpere jeugd,’ indien men niet zorgvuldig oppast, in
de banen van dat populaire schijnweten waarvoor juist het voorbereidend universitair
onderwijs haar wenscht te behoeden.
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Een verwijt tegen den geest die uit het hoofdstuk over de Oude Geschiedenis spreekt
moge men in deze opmerking geenszins zoeken. Dr. Bolkestein gaf geen praecepta
institutionis historicae maar eene schets van zijn eigen wijze van doen. Terecht, want
geen tak van onderwijs is zóó persoonlijk als de historie. Een anders aangelegd docent
zal wellicht dus meer dan hij den toon van hero-worship in zijn onderwijs laten
hooren, zonder daarom op het voetspoor van Plutarchus de antieke historie tot een
beeldengalerij van ‘groote mannen’ te maken; maar de schrijver van het hoofdstuk
over de Oude geschiedenis toont zich in zijne kracht als hij de staatkundige
ontwikkeling der Grieksche polis teekent, of in kloeke trekken den gang aanwijst
van de stelling en oplossing der groote oeconomische vraagstukken in het oude Rome;
en men behoeft niet te vreezen dat in die oeconomische studie het ethische element
ooit heeft ontbroken of dat deze leeraar in zijne schets van de agrarische woelingen
de persoon van Gaius Gracchus, in zijne teekening van de uit-tering der republiek
het leven van Marcus Tullius Cicero zal hebben vergeten.
Zeer bijzondere aandacht is bij de samenstelling van het geheele rapport door de
schrijvers gewijd aan de hoogst actueele vraag, welke plaats aan de zoogenaamd
na-klassieke periode der oude cultuur in het onderwijs behoort te worden gegeven.
Het antwoord ten opzichte van de litteratuurstudie en de lectuur op deze vraag gegeven
hoop ik later te bespreken. Maar wat de historie aangaat, kan reeds uit het uitvoerig
citaat der behartigenswaardige woorden van A. Harnack door Dr. Bolkestein gegeven
duidelijk worden, hoezeer hij - en te recht - bij het onderwijs die periode van
beteekenis acht. ‘Unser Horizont für die alte Geschichte ist nicht durch das kleine
Athen und das republikanische Rom bestimmt, sondern wir stellen an diese Geschichte
die Fragen: Wie ist es möglich gewesen und wie ist es geworden dass eine
Weltsprache, eine Weltkultur, eine Weltreligion entstanden
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ist, wie hat sich die Geistesfreiheit und die sittliche Höhe entwickelt, die wir bei
Persönlichkeiten des Altertums in steigendem Masze treffen, wie hat sich das Recht
ausgebildet, wie hat sich der ideale Begriff der Menschheit aus dem Begriff der
Nationen herausgehoben, welchen Anteil hat an diesen Bildungen Griechenland,
welchen Palaestina, welchen Rom?’ Dat deze formuleering der vragen niet juist zoo
door Dr. Bolkestein wordt overgenomen spreekt van zelf, maar dat hij haar vitaal
belang erkent en in geestelijk niet minder dan in oeconomisch of politiek opzicht de
kennis van ‘den achtergrond van het Nieuwe Testament’ - om nog eens eene
ouderwetsche uitdrukking van Hausrath te gebruiken - voor ons gymnasiaal onderwijs
van de hoogste beteekenis acht - mits men het spare voor de laatste gymnasiumjaren,
dat zal elk lezer erkennen bij de lectuur der zeer doordachte bladzijden aan die vraag
gewijd. - En zal niet menigeen zich weer jong wenschen om ook eens zulk een
geschiedenisles bij te wonen waar de leeraar met zijn jongens afdaalt van de
algemeene beschouwingen tot het bijzondere en hun door eenvoudige voorbeelden
een elementair besef geeft van historisch onderzoek? Waar hij Livius en Tacitus een
enkele maal ter verantwoording roept en aan de historische kritiek het woord geeft?
Zouden die knapen niet rijp zijn om de merkwaardige bekoring met hem mee te
gevoelen, die uitgaat van eene echte inscriptie in ‘lapidairen’ stijl? Hoe zal hen de
concrete leering pakken die uitgaat van zijn demonstratie, als hij hun toont, hoe de
Grieksche woning, de Grieksche tempel, de Romeinsche Basilica zijn gegroeid, en
hoezeer zal zoodanig betoog ook voor diepergaande evolutie hun geest ontvankelijk
maken! Welk een licht zal voor hun oogen opgaan als hun leermeester de kaart van
Griekenland voor hen openvouwt en met hen de vraag zoekt te beantwoorden welk
verband er mag zijn geweest tusschen die merkwaardige vertaktheid der Helleensche
dalen en de historie van al die staten die maar nooit één willen worden, tusschen dien
rijkdom van eilandbruggen en de Grieksche kolonisatie-politiek.
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Mij dunkt als in zulke lessen de leeraar zich ook eens waagt aan een forum-wandeling,
des noods zelfs aan eene schets van de forum-lagen, dan zal hij niet licht van zijn
eigen zoekend rondgaan op het forum Romanum spreken als van ‘het twijfelachtige
voordeel van met eigen oogen de steenhouwerswerkplaats van het Forum te hebben
aanschouwd,’ zooals Prof. Bolkestein op bldz. 145 doet.
Indien niet naast het hierboven in het kort besprokene de schrijver van het hoofdstuk
over de Geschiedenis uitvoerig de beteekenis der oude litteratuur in het raam van
zijne historiebeschouwing had geplaatst, dan zou wellicht menig voorstander van
het ‘cultuuronderwijs zonder Grieksche en Latijnsche kwelling des geestes’ denken:
ziedaar een kostelijk program voor de Latijnlooze school. Maar Bolkestein's betoog
staat op den bodem van ons Gymnasium en hij zelf gaat hand in hand met zijne drie
medewerkers. Het onderwijs in de historie is één met het onderricht in de klassieke
talen.
De beginselverklaring die het geheele rapport beheerscht blijft dan ook met
consequentie gehandhaafd in de hoofdstukken over de gymnasiale studie der oude
talen en die hoofdstukken ontleenen daaraan hun groote belang.
Allereerst datgene wat Dr. Bierma zegt over het taalonderwijs. - Voor een
buitenstaander, voor een ‘onpartijdig ondeskundige’, of voor een vader die alleen
aan zijn eigen oude gymnasium denkt lijkt de zaak zoo weinig ingewikkeld dat hij
zal zeggen: ‘Wel, indien dan inderdaad mijn zoon dat “merg der oudheid” niet kan
genieten door de lectuur van goede vertalingen, dan zal ik hem naar het gymnasium
zenden, al zou ik eigenlijk wel wenschen dat hij nuttiger zaken leerde dan die twee
doode talen die hij vergeet vóór hij ze goed geleerd heeft.’
Het zou een goed ding zijn als zulk een vader eens las wat Dr. Bierma over
taalonderwijs schrijft.
Zeker, ook hij erkent dat op het Gymnasium het grammaticaal onderwijs geen
doel, maar middel is. Maar hoeveel grooter zelfstandige waarde krijgt dat middel
wan-
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neer de aanstaande student - ook, en niet in de laatste plaats, de aanstaande physioloog
of natuurkundige - door dat onderwijs zelf kan leeren inzien dat de taal een levend
organisme is! Mag dan de leeraar niet ook hier zijn ‘historisch besef’ laten spreken?
Mogen - neen moeten - de leerlingen niet juist bij de studie van de oude talen iets
hooren van algemeene klankwetten, bij het Grieksch er eenige notie van krijgen, op
welke oorzaken dialectische nuanceeringen in een taal eigenlijk teruggaan?
Dit is een cardinaal strijdpunt. Wie zulke vragen stelt doet een aanval op een
bolwerk van het oude, naar een beproefd model, zoo ver menschenheugenis reikt,
gevormde grammatisch onderwijs in de klassieke talen. Dr. Bierma aarzelt niet om
dien aanval te doen. Maar als eene vooroefening voor dien gewichtigen strijd handelt
hij eerst ‘de questie van de Latijnsche thema’ af, welke - zooals iedereen weet die
op eenige wijze met het klassieke onderwijs in aanraking komt - eene question
brûlante is.
De schrijver stelt, zooals dat natuurlijk is, deze vraag dadelijk onder het licht van
het historisch inzicht. Een overzicht in vogelvlucht over de tijden der
alleenheerschappij van het Latijn, dan over het regelmatig terugwijken van die taal
als voertuig der gedachte uit de geleerde maatschappij en weldra ook uit de
Academische lessen, brengt hem tot deze conclusie: Toen de wetgever bij de regeling
van onze eindexamens aan de ‘vertaling in het Latijn’ eene zoo invloedrijke plaats
toekende, kan hij nauwelijks meer de bedoeling hebben gehad den eisch te stellen
dat de abiturient daardoor het bewijs zou geven van zijne bekwaamheid om zich
behoorlijk in het Latijn uit te drukken.
Die conclusie is logisch, en tegenover de samenstellers van het vigeerende K.B.
zeer hoflijk. Zij dringt intusschen tot het stellen van deze vraag: ‘waartoe moet dan
èn op het eindexamen èn in het onderwijs de thema dienen?’ Gewichtig is die vraag,
niet in de laatste plaats omdat zeer velen in de thema op het eindexamen een survival
uit een vroegere onderwijsperiode zien dat zoo spoedig mogelijk moet worden
opgeruimd. De wijze waarop
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Dr. Bierma het geheele vraagstuk behandelt kan, denk ik, alleen door iemand, die,
zooals ik, vakgenoot en medestander van den schrijver is, ten volle worden
gewaardeerd, en slechts in een vakblad volledig worden besproken. De hoofdlijnen
van zijn bezadigd en door nadenkende ervaring zeer persoonlijk pleidooi mag ik
intusschen hier wel aangeven.
Hoe men ook over de mogelijkheid om tot vlug begrip van antieke geschriften te
komen moge denken, onafwijsbaar noodzakelijk is ‘vaste, reproduceerbare
grammaticale kennis, zooals die alleen door gebruik der regels wordt verkregen.’
Door deze opmerking is de wenschelijkheid van de thema voor de beide oude talen
in de lagere klassen geponeerd. Levendig en, ook voor hen die buiten de schoolwereld
staan, begrijpelijk licht de schrijver die stelling door een reeks van voorbeelden toe.
‘Zoodra - zoo zegt hij op p. 23 - eenige casusproblemen bij elkaar komen, wordt het
snel vatten der beteekenis van een gedachte een onmogelijkheid, als niet door oefening
schier automatisch de juiste verbinding wordt gevoeld. Men neme bv. een zin als
deze: Ac nescio an satius fuerit populo Romano Sicilia et Africa contento fuisse aut
his etiam ipsis carere, dominanti in Italia sua, quam eo magnitudinis crescere, ut
viribus suis conficeretur (Flor. III ep. 12).’ En van deze en dergelijke voorbeelden
uitgaande, schetst de schrijver, die waarlijk geen eenzijdig voorstander is van haarfijn
uitrafelen van alle frasen der schoollectuur, hoe het best bij den gymnasiast die
eigenaardige tastzin voor allerlei syntactische nuanceeringen kan worden ontwikkeld,
die nog altijd een van de meest onbestreden voordeelen van de klassieke vorming
mag heeten.
Velen meenen dat met regelmatige oefening in de lagere klassen dit voordeel wel
bereikt en ook wel betaald is. Dr. Bierma denkt daar anders over. Dit blijkt ten eerste
uit de instemming met welke hij een uitspraak van Schopenhauer citeert, welke ik
mij veroorloof hier aan te halen, omdat die woorden misschien ook voor anderen
evenals voor mij nieuw zijn: ‘Das erwerben von Begriffen
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ist vorzüglich bei Erlernung der alten Sprachen der Fall; weil die Ausdrucksweise
der Alten von der unsrigen viel verschiedener ist als die der modernen Sprachen von
einander; welches sich darin zeigt, dass man, beim Uebersetzen ins Lateinische, zu
ganz andern Wendungen als die das Original hat greifen musz. Ja man musz meistens
den Lateinisch wiederzugebenden Gedanken ganz umschmelzen und umgiessen,
wobei er in seine letzten Bestandteile zerlegt und wieder rekomponiert wird. Gerade
hierauf beruht die grosze Förderung, die der Geist von der Erlernung der alten
Sprachen erhält.
Of ieder leeraar deze weloverwogen woorden van Schopenhauer met instemming
lezen zal? Zeer terecht merkt Dr. Bierma op dat in weinige zaken zoozeer als in deze
vertaaloefeningen de persoonlijke neiging van den docent zich doet gevoelen. Mijne
eigene leeraarsherinneringen aan zulk een vertalen in het Latijn, dat heel iets anders
is dan ‘thema's maken’ zijn van opwekkenden aard. Vooral wanneer de oefening
mondeling gebeurde, en ieder op zijne beurt met zijn voorstellen kwam aandragen,
hadden die lessen iets suggestiefs, en strekten zij tot verlevendiging van de
syntactische kennis. Maar met den schrijver van het rapport geloof ik dat zoo ergens
hier met de individualiteit van den leeraar rekening moet worden gehouden, dat de
oefeningen met ‘themaboeken’, die hoogstens eene repetitie-school tot het vermijden
van beruchte flaters bevatten, geestdoodend en weinig ontwikkelend zijn, en dat het
ernstige overweging zou verdienen op dit punt eens eene proef te nemen met eene
verruiming der vrijheid van keuze op het eindexamen.
Wat Dr. Bierma dienaangaande schrijft bevat een novum. ‘Het best - zegt hij zouden de bestaande bezwaren weggenomen kunnen worden door facultatief te
stellen, of er op het eindexamen twee vertalingen uit het Latijn, één van proza en één
van poëzie, of wel een vertaling uit het Latijn en één in het Latijn uit het Nederlandsch
gegeven zullen worden. En tevens aan rector en leeraarsvergadering de vrijheid te
geven te bepalen bij
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't begin van den cursus, of in de afdeeling A der VIe klas één uur aan vertalen in het
Latijn zal worden besteed of niet. Het onderwijs kan dan geregeld worden in
overeenstemming met de neiging van den leeraar en van de leerlingen en met aanleg
en geaardheid van de laatsten.’
Indien ik uit deze zinsnede de door mij gecursiveerde woorden zou mogen
schrappen, zou ik afgezien van discutabele bijzonderheden, voor de strekking van
het geheel warme sympathie gevoelen. Het introduceert in het veel te stroeve
organisme van het op zichzelf onmisbare eindexamen onzer Gymnasiën een zeer
heilzaam beginsel van variëteit, waardoor menig leeraar zijne individueele gaven
meer dan tot nog toe vruchtbaar zou kunnen maken voor de school.
Nog één punt moet ik uit den rijken inhoud van het hoofdstuk over het taalonderwijs
naar voren brengen. Het betreft de uiterst gewichtige vraag, in hoever de leerling
van het gymnasium in kennis moet worden gebracht met de nieuwere taalwetenschap.
De zaak kan eigenlijk in een kort overzicht van populaire strekking niet grondig
worden behandeld. Juist daardoor hebben de aanhangers van zuiver conservatief
grammaticaal onderricht zoo gemakkelijk spel. Wat is lichter, maar ook lichtvaardiger
dan te verhalen van ‘slachtoffers’ die met verbijstering hun leeraar zagen goochelen
met een bord vol sanskrit-wortels, maar thuisgekomen hun vaders - vaster in den
zadel op amo en andio dan zij zelf - deden blozen over eigen onwetendheid aangaande
‘palatalen’ en ‘labiovelaren’. Hoe overtuigend klinkt het, indien men dan zulken
vaders dramatisch het woord geeft en hen laat uitroepen: ‘Leert mijn jongens zooveel
grammatica dat ze hun Cicero kunnen ontleden en laat uwe Sanskritwortels te huis.’
Alsof de ‘nieuwe school’ de ontleding van Cicero wilde afschaffen!
Het is mij ten eenen male raadselachtig hoe in éénige wetenschap, welke dan ook,
die methode als de beste in het onderwijs zou kunnen worden verdedigd, welke de
beproefde resultaten van een halve eeuw wetenschappelijk
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onderzoek als het ware opzettelijk voor de leerlingen verborgen hield. Dat op het
gebied der taalwetenschap de gevaren van lichtvaardig steunen op tweedehandskennis
groot zijn, mag toch geen reden zijn om, indien een leeraar door zelfstandige studie
in staat is aan zijne leerlingen iets van het leven, het voortleven, de vertakkingen en
verwordingen der spraak te toonen, hun een voorrecht te onthouden dat niemand aan
een aanstaanden physioloog of botanicus op het terrein der biologie zou ontzeggen!
Natuurlijk op takt en maat komt het hier aan - en op de bekwaamheid van den leeraar.
En deze laatste overweging is het, welke aan de opstellers hun tweede conclusie in
de pen gaf: ‘Het grammaticaal gedeelte van het klassiek onderwijs, dat overigens in
geen geval op den voorgrond behoort te worden geplaatst, moet berusten op de
algemeene taalwetenschap; ten einde dit mogelijk te maken, is hervorming van de
academische opleiding der classici noodzakelijk.’
De laatste eisch voert ons op een breed terrein buiten de grenzen van het gymnasium
en zou eene uitvoerige bespreking verdienen. Ik zelf zou dien eisch minder imperatief
gesteld willen zien en meer rekening wenschen te houden met de verscheidenheid
van linguistischen en litterair-historischen aanleg der classici. Maar overigens: indien
voor akademisch onderwijs in de taalwetenschap de krachten aanwezig zijn en door
vermeerdering der Leerstoelen de examens niet worden uitgebreid, doch slechts de
ook op andere gronden zoo gewenschte schakeering ondergaan, dan acht ik den in
de conclusie uitgedrukten wensch naar verbreeding van den horizont der
klassiekphilologische studie in overeenstemming met een dringenden eisch des tijds.
Maar nu ten slotte de leerstof die in het klassieke onderwijs op den voorgrond staat:
de lectuur der schrijvers. In hoever laat zich hier zoowel wat de behandeling als wat
de keus betrefe de ‘historische beschouwing’ duidelijk gevoelen? Hoe zware eischen
deze stelt aan den takt en
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de bekwaamheid der praeceptoren, beseft niet ieder buitenstaande gemakkelijk. In
zijn hoofdstuk over het Grieksch schrijft Dr. van IJzeren (bl. 75) dat het ‘de
onafwijsbare plicht is van den Leeraar, vooral in de hoogere klassen, zich vóór den
aanvang van het nieuwe schooljaar een degelijke voorstelling te vormen wat hij met
de leerlingen denkt door te werken en langs welke lijnen hij zich in het algemeen
denkt te bewegen’ en hij voegt daar onmiddellijk eene nadrukkelijke verklaring bij
dat voortgezette - zuiver wetenschappelijke zoowel als uit didactische oorzaken
ondernomen studie - een eisch is waaraan ieder leeraar, in het bijzonder in de hoogere
klassen, moet voldoen. Deze laatste eisch, door ieder der rapporteurs zelfstandig
herhaald, wekt velerlei gedachten over de vraag of niet met vrijwillige medewerking
der docenten zelf eene splitsing der leeraren voor hoogere en lagere klassen zeer
wenschelijk zou zijn; maar die vragen worden in het rapport niet aangeroerd. De
eisch zelf echter toont aan ieder die nadenkt, hoezeer jnist de behoefte aan historische
opvatting in het onderwijs, indien zij waarlijk dóórwerkt door geheel de lectuur, den
arbeid van den praeceptor tegelijk veel zwaarder en niet weinig vruchtbaarder maakt.
De duidelijkste toelichting van dit feit kan men verkrijgen door de bestudeering
der hoofdstukken over de Grieksche en Latijnsche schrijvers, ook voor ‘leeken’ zoo
aanbevelenswaard, omdat zij niet anders kan dan de hoogachting voor de taak en het
ambt van den praeceptor bij iederen lezer versterken. Die hoofdstukken refereeren
of excerpeeren zou zijn het eigenlijke leven er aan ontnemen. Den geest dien ook
hier de arbeid der commissie ademt leert de lezer ook kennen wanneer wij slechts
enkele grepen doen.
Langs welken weg de ‘historische oudheidswaardeering’ den gymnasiast in zijne
laatste schooljaren ook zal voeren, aan den voorhof zijner lectuur, zoodra hij wat
letterwijs in het Grieksch is geworden, staat hem Xenophon op te wachten, gelijk
een jaar te voren Caesar. Dat die keus van twee, onderling zeer verschillende,
oorlogsboeken niet
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op de geschiktheid van den inhoud, maar op het klassieknormatieve van den vorm
berust is duidelijk genoeg en dit veroordeelt in de oogen van niet weinigen vooral
Caesars Bellum Gallicum als schoollectuur. Dr. Bierma vertolkt die bezwaren op
bldz. 98 in bewoordingen die wel duidelijk toonen hoezeer hem de zaak ter harte
gaat. Een oogenblik zelfs wisselt hij den meestal opzettelijk objectiefkoel gehouden
toon van zijn warm gevoeld betoog met inniger klank als hij schrijft: ‘Het jong
gemoed heeft behoefte aan voedsel voor zijn fantasie, aan prikkeling van zijn
geestdrift voor het edele. En daarin voorziet men door het de langzame dooddrukking
van een vrijheidlievend en ridderlijk volk te laten aanschouwen en de machinatiën
van den meedoogenloozen, koel berekenenden übermensch Caesar!’ Dit is sterk
gezegd - misschien iets te eenzijdig geoordeeld. Maar er zijn naast deze in den grond
juiste veroordeeling van het Bellum Gallicum als lectuur voor dertienjarige knapen
zooveel andere bezwaren tegen dezen schrijver in te brengen dat ik voor mij geen
enkel oogenblik aarzel de conclusie te onderschrijven die de rapporteurs in aansluiting
aan Dr. Bierma's beschouwingen hebben gesteld: ‘Voor het onderwijs in het Latijn
in lagere klassen is de samenstelling van een Leesboek gewenscht, dat geheel kan
dienen ter vervanging van Caesar's De Bello Gallico’, eene conclusie die vooral de
aandacht verdient indien men haar beschouwt onder het licht van de zeer principieele
overwegingen van de heeren van IJzeren en Bierma over de juiste samenstelling van
bloemlezingen.
Maar Xenophon dan? Er zijn honderdtallen van oudgymnasiasten die reeds bij het
hooren van zijn naam alleen hun goed humeur kwijt raken en zuchten: ‘Hoe heeft
hij ons verveeld, de man van de stathmen en de parasangen!’ En anderen vragen:
‘Waarom heeft men ons niet met Homerus laten beginnen? Met den “oudsten Griek”
en het “oudste Grieksch?”’ Voor elk van beide klagers heeft Dr. van IJzeren het
antwoord gereed. Zijne didactische bezwaren tegen een aanvangen met Homerus
(Ab Iove principium)
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vindt men op bldz. 49, 50; zonder technische uitvoerigheid kan ik die hier bezwaarlijk
weergeven. Persoonlijk acht ik de homerische poëzie voor kinderen van dertien jaar
weinig geschikt, ook zou ik vreezen dat ‘beginnen met Homerus,’ met wien men
toch ongetwijfeld ook steeds zal voortgaan tot in de hoogste klasse, het domein der
epische poëzie, toch reeds in ons Gymnasium - wellicht onder den invloed van de
examen-eischen - buiten verhouding groot, nog op ongewenschte wijze zou uitbreiden.
- En wat de eerste vraag betreft: Niemand zal Dr. van IJzeren voor een verblind
Xenophon-aanbidder houden die na lezing van zijne zeer bezadigde beschouwingen
over diens litteraire beteekenis, op p. 61 de volgende geharnaste verklaring in vet
gedrukte letters vindt: ‘Ik acht het mijn plicht aan het einde van deze korte
Xenophon-beschouwing hierop allen nadruk te leggen: een gymnasium, dat zijn
leerlingen geen ander Attisch proza kan voorzetten dan dat van Xenophon, geeft
zichzelf het brevet van minderwaardigheid.’ - Maar verveling bij de schoollectuur
van den schrijver der Avabasis en der Cyropaedie, daarvan erkent hij de
onvermijdelijkheid allerminst.
De beruchte Xenophon-verveling, die evengoed Caesarverveling of tegenzin tegen
Lysias zou kunnen heeten, komt voort uit de te eenzijdige toepassing van een op
zichzelf zeer juiste gedachte. De oud-klassieke traditie leert dat alleen de volkomen
nauwkeurige doorgronding van den bouw eener Grieksche of Latijusche zinsperiode,
het stipt wegen van de woordvormen en hunne beteekenis, kortom het haarfijn
ontleden van hetgeen een schrijver zegt, iemand wezenlijk goed Grieksch leert of
Latijn.
De echte overtuigde belijders van deze meening kennen geene transactie:
commentaren, handleidingen, welke hulpmiddelen ook noemen zij pontes asinorum:
zelf zwoegen, zelf zweeten baat alleen. Wat is het gevolg?
qui studet optatam cursu contingere metam,
multa tulit fecitque puer, sudavit et alsit:

de prijs ontgaat den leerling niet, hij is voortreffelijk
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geschoold voor zijn examen; hij kent alle boomen bij name, maar tenzij de smaak
en de kennis van den leeraar soms door de mazen der grammaticale tucht is komen
heengluren - hij kent de boomen niet.
Toen nu deze methode - op zichzelve toch zoo voortreflijk én als middel van
werkelijk taalonderricht én als inleiding tot wetenschappelijk werk - door eenzijdige
toepassing de sympathie voor het gymnasiaal onderwijs ziender oogen deed
verminderen, kwam - wien is het nog on bekend - de richting op van het ‘snelverkeer
op klassiek terrein’. Véél zien, véél hooren, véél lezen! Hapert uw leerling? Geef
hem het woord in den mond. Ontwart hij den ingewikkelden zin niet? Waartoe zoudt
gij er bij zitten, als uw geoefende vingers hem niet hielpen om den knoop te
ontwarren! Voorwaarts is het wachtwoord: de weg is lang, de antieke beschaving
rijk, en gij hebt slechts zes jaren den tijd!
Tusschen die twee uitersten kiest het rapport der Heeren van IJzeren en Bierma
een zeer duidelijk afgebakenden weg. Allereerst door afwisseling. Streng taalkundige
behandeling van kleine gedeelten der behandelde geschriften wordt afgewisseld door
lectuur waarbij de leeraar voorgaat - en zie, de Anabasis leeft. Niet langer is Xenophon
een achter de schermen staand geheimzinnig wezen, schepper van een zeker aantal
tot toepassing van de syntaxis dienstige zinnen, maar een welbespraakt en sympathiek
hoofdofflcier; niet langer is zijn leger een onbekende troep die zwoegt van parasange
tot parasange, maar een kleine heldenschaar die de jongens op haar gevaarvollen
tocht met spanning volgen. - En dan gaat de leeraar nog een stap verder. Hij redt ook
den schrijver uit zijn gymnasiaal isolement. Hij laat de jongens zien, wáár deze
Xenophon eigenlijk staat in het levendige tafreel van Athene's geestelijk verkeer. De
‘bloemlezing’ vult aan wat óf eigen mededeeling óf de lectuur uit een populair
geschreven Letterkunde in eerste schets heeft gegeven en wanneer dan straks een en
kel hoofdstuk uit de Memorabilia Xenophons naam met dien van Socrates heeft
verbonden, wijst de docent op de figuur van Plato, die in de verte hen wacht.
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Want Plato te lezen, dat komt naar het oordeel der rapporteurs iederen gymnasiast
toe. De incarnatie van Athene's geestelijk idealisme, de fijnste openbaring van den
Socratischen geest, de meest volkomene uiting der Attische proza-kunst eenmaal
aan de leerlingen - ook aan de B-leerlingen - te toonen is plicht. ‘Kan men werkelijk
volhouden dat Plato te moeilijk is voor de B's? Indien het waar was, zou men alle
recht hebben de geheele afschaffing van het Grieksch voor hen te eischen.’ En op
geestige wijze een beruchten krijgskreet aanwendend tot vreedzamer gebruik roept
dr. v. IJzeren uit: ‘Maar het is niet waar!’
Wie zóó als de beide rapporteurs over de vragen van Grieksche en Latijnsche lectuur,
én de stof beheerschen én de auteurs waardeeren naar persoonlijke ervaring, wie
zulke bladzijden van bezonken oordeel weten te schrijven als Dr. van IJzeren over
Plato, Sophocles en Herodotus, of Dr. Bierma over de Romeinsche lyrici en vooral
over Vergilius, die heeft recht hun na te zeggen: de zesde klasse is de mooiste van
het Gymnasium (Dr. B. op bldz. 112).
Dit woord is niet alleen een waardig afwijzen van eindexamenkoorts of
examendressuur: het bevat ook naar mij voorkomt eene beginselverklaring. Meermalen
is in de schooldebatten der laatste jaren naast de klacht der deceptie dat het gymnasium
zijn doel gemist had, de verklaring van onmacht vernomen, dat het gymnasium ten
onrechte door den wetgever is belast met de propaedeuse, die immers aan de
Universiteit tehuis behoort. Een kloek woord van Dr. Bierma teekent protest aan
tegen iedere poging om het Gymnasiaal onderwijs van zijne kroon te berooven.
‘Terwijl men (in de hoogste klasse) alle gedachten aan het bijbrengen van bepaalde
leerstof laat varen, kan men zich, bijna voor alle vakken, aan het afwerken van het
geleerde in geestelijken zin, het verdiepen, wijden.’ De restrictie ‘bijna voor alle
vakken’ zal zeker wel niet alleen op de mathesis zien, maar ook op de Romeinsche
antiquiteiten. Het algemeene karakter van mijne beschouwing sluit feitelijk de
bespreking van dit leervak uit. Aanleiding
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te meer, om mijne instemming te betuigen met de wijze op welke Dr. Renkema in
het laatste hoofdstuk van het rapport deze stof heeft behandeld. Zijn betoog baant
op overtuigende wijze den weg tot deze (de negende), conclusie: ‘Hetgeen van de
tot dusver onderwezen Romeinsche Antiquiteiten eene stelselmatige bespreking
verdient, behoort als onderdeel der Romeinsche Geschiedenis te worden behandeld:
voor uitbreiding en aanvulling kan gelegenheid gevonden worden bij de verklaring
der Latijnsche schrijvers.’
Maar doelt dat verdiepen en verbreeden der kennis ook op eene uitbreiding der lectuur
buiten den kring der klassieke oudheid? Uit alles wat hierboven is gezegd blijkt wel
dat geen der rapporteurs den kring die het klassieke omgeeft zoo heel eng wil trekken.
Indien bijv. een leeraar - zooals er velen zijn - in zijn persoonlijke voorkeur voor
Lucianus en zijne vertrouwdheid met diens geschriften aanleiding zou vinden door
de lectuur van den ‘Griekschen Voltaire’ zijn leerlingen eenig denkbeeld te geven
van den toestand der Hellenistische beschaving in den keizerstijd, zoo zou hij zeker
evenmin tegen den geest van het rapport handelen als degeen die naast Aristophanes
een enkel fragment van Menander of een zoo dramatische idylle als de Adoniazusen
van Theocritus - ondanks de moeilijkheden van het Dorisch dialect - met zijne
leerlingen ging lezen. Zelfs gaat Dr. van IJzeren zoo ver dat hij den wensch uitspreekt
‘dat de lectuur van het Nieuwe Testament in den voor ons oorspronkelijken vorm,
wat de openbare Gymnasia betreft, zich niet tot enkele scholen zal blijven beperken.’
Maar noch hij, noch Dr. Bierma - ofschoon uit den aard der zaak de Latijnsche
litteratuurkunde zich voor een veel belang wekkender deel parallel beweegt met de
eerste ontwikkeling der Christelijke beschaving - is van meening dat als een
zelfstandig onderdeel om zoo te zeggen in het tableau der schrijvers die litteratuur
moet worden opgenomen die een denkbeeld geeft van ‘de botsing der beide culturen,
de oude klassieke en de Christelijke’. Al
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bepleiten zij beiden ook hier invidueele vrijheid van keus voor iederen docent, met
volle overtuiging spreken zij de meening uit dat wat op dit gebied kan worden gedaan
in hoofdzaak moet worden toevertrouwd aan den leeraar in de Geschiedenis.
Ook hier sta ik op de zijde der rapporteurs. Onmiskenbaar is voorzeker het
historisch belang van dien tijd der kentering toen de glans der oudheid begon schuil
te gaan voor het licht der Christelijke religie. Maar wij behooren er tegen te waken
dat niet een te ver doorgevoerde consequentie van het beginsel der historische
onpartijdigheid het gymnasiaal onderwijs leide in de baan van aesthetische
onverschilligheid. In den aanvang hunner inleiding citeeren de rapporteurs een zeer
bekende uitspraak van von Wilamowitz: ‘Das klassizistische Dogma vom
harmonischen Griechentum als Einheit und als Ideal ist durch die historische
Forschung für immer vernichtet.’ Den inhoud dezer woorden zal niemand bestrijden.
Zelfs is de vraag gewettigd, of mannen die zoo goed als de stellers van het rapport
weten te zeggen wat zij willen, ook deze meening nog door een Berlijnsche sententie
moesten bekrachtigen.
Maar naast deze aandacht voor de ‘historische lijn’ staat de oudheidswaardeering
der rapporteurs zelf. En daarin treft ons één vaste overtuiging. In de geestelijke
opvoeding van onze gymnasiale jeugd geven zij geen enkel Plato-uur prijs voor
Plotinus, geen Herodotus of Thucydides voor Cassius Dio of Herodianus. Men moge
dan al of niet van ‘bloei’ en ‘ondergang’ willen spreken; ten opzichte van de lectuur
gelden de woorden van Dr. van IJzeren (bldz. 91) ‘de groote wijziging die de
wetenschappelijke opvatting der oudheid in de laatste vijftig jaren heeft ondergaan,
kan slechts zeer weinig invloed uitoefenen in de questie van de keuze der auteurs.’
Bij een zoo doorwrocht onderzoek als in het boek der Viermannen is weergegeven
ligt in zulk eene conclusie een reden tot blijdschap: Ons Gymnasium is nog steeds
op den goeden weg.
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Voorspel
Door Elisabeth Zernike.
I.
Toen Anke 14 jaar was, stierf haar moeder. Het gaf geen plotselingen schok aan het
gezin. Mevrouw de Visser was al jaren lang ziek en klagend geweest en ze had haar
man en kinderen voorgehouden dat ze sterven zou, spoedig, en hoe weinig had ze
nog van het leven genoten! Toch verlangde ze naar den dood; niemand hoefde te
treuren om haar, want voor haar zou het een verlossing alleen zijn. En haar
vervuld-zijn van zelf-meelij, altijd door, terwijl ze niet kòn zoeken het waardevolle
in haar leven, maakte dat niemand treurde om eigen verlies, toen ze weg was uit hun
kring. Anke huilde wel om het strakke en plechtige van de begrafenis; aan het open
graf stond ze en snikte door vreemde bewogenheid.
Haar jeugd was niet treurig. Andere kinderen hadden leuke, vroolijke moeders,
dat wist ze wel. Die kwamen hen soms uit school halen, om nieuwe kleeren met ze
te koopen, mantels en hoeden. Zoo was haar moeder nooit geweest; die lag altijd op
de kanapee en klaagde over

Onze Eeuw. Jaargang 16

24
hoofdpijn. Ze had er zich gauw aan gewend. - Je kon immers de kamer weer uitloopen,
als je moeder even hadt goedendag gezegd, en dan kon je gaan doen wat je wilde,
je kon spelen op zolder, daar hoorde moeder je niet; of je kon lezen in de eetkamer,
waar 's winters altijd de kachel brandde; of je kon 's zomers in 't grasveld van den
tuin liggen en niets doen. Ook wilde je wel eens heel ijverig zijn en al je schoollessen
goed leeren. - In zoo'n geval bedacht Anke er onder de hand bij, dat ze heel knap
zou worden, net zoo knap als Geert. Geert was haar eenige, zes jaar oudere broer.
Ze zou niet trouwen, maar boeken schrijven, als een geleerde man. Speelde ze op
zolder, dan voelde ze zich volop kind en wenschte niets liever dan een jongen te zijn.
En 's zomers in den tuin was ze, onbewust, het jonge meisje dat droomt over ‘hoe
het leven zijn zal.’
Maar toch verlangde ze niet te wèten. Al zou moeder naast haar hebben gelegen
in het geurige gras, dan zou ze geen woorden hebben gewenscht, maar zou stilletjes
zijn blijven liggen, zonder één vraag. Want ze hield zoo zoo van het geheime, waar
het haar zelf betrof. Wel las ze veel boeken, begeerig, maar vergat gauw de
liefdesgeschiedenis die er in moest wezen, voor iets anders dat haar boeide. En begon
het eindelijk, over de liefde, dan viel het dikwijls nòg tegen, doordat er een vergissing
kwam tusschen hem en haar en ze gingen kibbelen. Meestal deed ze dan het boek
dicht, een beetje zuchtend en verdrietig. Ze kòn niet zoo'n heel eind doorlezen, en
wachten tot ze eindelijk weer goed werden en elkaar begrepen en vertrouwden.
Bladerde je achterin, dan zag je wel dat het terecht kwam, maar het boek was toch
bedorven er door.
Toen moeder gestorven was, dorst ze niet goed alle dingen zoo te doen als
gewoonlijk. Ze merkte aan vader en Geert, dat die ook een beetje anders deden en
trachtte zich naar hen te richten. Ook verwachtte ze dat vader iets zeggen zou, iets
heel gewichtigs en bijzonders; wàt, dat wist ze heelemaal niet. Maar na een paar
weken ging
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alles weer gewoon, ze was scherp op vader en Geert blijven letten en, zuchtend van
blijde verruiming, keerde ze langzamerhand tot al het oude terug. Maar het bijzondere
kwam toch ineens, toen ze er al lang niet meer aan dacht: ze zou naar een kostschool
gaan.
Haar vader had geweifeld, voor hij daartoe besloot, maar hij zei zich zelf eindelijk,
dat het toch niet anders kon. Misschien, als zijn vrouw een paar jaar eerder was
gestorven, had hij het kind bij zich gehouden; misschien was hij dan nog eens
getrouwd, een nieuw en frisch leven scheppend voor zich en de kinderen. Maar hij
had het grijze, meedoogenlooze humeur van zijn vrouw zoo lang verdragen; ze had
zoo heel langzaam zijn liefde voor het meisje dat hij trouwde, plat getreden. Hij zag
niet anders meer, dan dat hij nu eindelijk, ongestoord, zijn eigen weg kon gaan.
Anke had veel eerbied voor haar vader. Vooral als hij in zijn groote studeerkamer
zoo ernstig zat te werken, voelde ze zich heel klein, en ver van hem af. ‘Nacht vader,’
zei ze dan bij 't naar bed gaan met plechtig stemmetje, en kuste voorzichtig zijn
gladde wang, haar halsje vèr naar voren gestrekt, want al te dicht naderen dorst ze
niet. Ze had er een flauwe herinnering van, vroeger op zijn knie paardje te hebben
gereden, en boven op zijn schouder de kamer te zijn rondgedragen. 't Was of ze hem
er soms op aankeek: was u dat wel, vader, dezelfde vader? Ze had hem toen zeker
zoo, om zijn voorhoofd vast gehouden, als ze zoo hoog zat. En zou hij haar, toen ze
nog een heel klein kindje was, wel eens hebben in slaap gesust?
Ze vond het vreemd, uit huis weg te moeten gaan. Geert bemoeide zich niet veel
met haar, maar toch hield ze van hem, en ze vond het altijd prettig, als hij thuis was.
Ze kwam zelden op zijn kamer, maar te weten dat hij er zijn pijpje zat te rooken, of
met vrienden praatte, vond ze prettig. Meest liep ze dan op haar teenen, wanneer ze
zijn deur voorbij moest, en luisterde heel even aan het sleutelgat. Een enkele keer
ook maakte ze kabaal,
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door te drijftollen of hard te zingen, in de hoop dat hij, ineens, met een ruk, zijn deur
zou open doen en haar verbieden. Maar hij deed het niet, en dan droop ze gauw weer
af.
Ze hield van haar vader en Geert, zonder te vragen waaròm. Ze hield ook van het
huis en den tuin, en de straat waarin het huis stond, zonder het te weten. Daardoor
voelde ze vaag het vreemde en verdrietige van nu naar kostschool te moeten gaan.
Ze begreep dat de tijd van klein, spelend kind in het huis van vader en moeder, nu
voorgoed voorbij zou zijn. Toch liet ze zich gewillig brengen; ze huilde niet, maar
beloofde iedere week een brief te schrijven en goed op te passen. Vader en Geert
bleven alleen in het groote huis wonen.

II.
De kostschool stond in de buitenwijk van een kleine deftige stad, te midden van
wufte witte villa's en hooge statige boomen. Twee zusters, kleine pittige dametjes,
bestierden de school. Ze lieten de meisjes veel vrijheid, prat gaand op hun modern
opvoedingssysteem en vrijen wereldkijk. Ze wisten immers dat jonge meisjes geen
heiligen waren, en ze vonden het dwaasheid daarnaar te willen streven.
Anke hield al gauw veel van de school om de lessen, waarvan de meeste goed
werden gegeven, onderhoudend en fleurig. Haar denken werd aangewakkerd en haar
geest in beslag genomen, telkens meer en vaster. De zusters noemden haar hun beste,
dankbaarste leerling. De weduwe, die aan 't hoofd van de huishouding stond en
moeder moest zijn over alle meisjes, die in een droevig en moeilijk leven een week
hart had weten te behouden, vond haar vreemd en wat onbegrijpelijk. Niet harteloos
of trotsch, ook niet ongevoelig, maar zoo weinig een kind, dat dwaalde en zocht.
Anke kwam nooit bij mevrouw, huilend omdat haar beste jurk door den regen was
bedorven, of omdat ze zich schuldig voelde na een kibbelpartijtje; of in een
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rustig oogenblikje, om haar tersluiks en rustig uit te hooren, zooals de andere meisjes
zoo vaak, over het leven en dat groote: de liefde. Toch zocht Anke meer dan een
ander, maar vond ook meer bevrediging in alle schoollessen. Vooral geschiedenis
trok haar aan. Dat was niet het eindeloos voortslepend relaas van koningen en volken
en veldslagen, maar het was het lot van levende menschen, aanen wegstroomend
meest als een ondiepe en snelle beek; menschen, met wie ze zich verwant en
vertrouwd voelde, maar die ze met meer spannende belangstelling volgde, naarmate
hun levensomstandigheden vreemder en moeilijker waren. Ze was één van hen, ze
moest mee beslissen en weten en handelen. Ze was de minste onder het volk en de
grootste onder de vorsten. Vurig koos ze partij, altijd gedreven door gevoel van recht
en onrecht. Maar het werd soms angstigmoeilijk uit te maken: dit is recht en dàt
onrecht. Dan leefde ze dagen lang in twijfel aan welken kant ze moest staan, totdat
een volgende les oplossing bracht of haar afleidde.
Ze had geen speciale vriendinnen, omdat ze ze niet zocht. Maar eenmaal kwam
er een meisje op de school, waarvan ze de vertrouwde werd. Dat meisje was Helma
von Goltz, een freuletje van Duitsche kom-af. Ze maakte zich niet geliefd, maar
Anke, zonder te weten of ze van haar hield, hechtte zich aan haar. Helma was groot
en slank en had een trotsch gezichtje. Wat veel andere meisjes ook deden, ze
scharrelde met jongens. En Anke, die het in de anderen onvoorwaardelijk afkeurde,
duldde het in Helma, ja, zelfs juichte ze het heimelijk toe. Ze voelde: het was anders
bij Helma, zoo heel niet grof en smakeloos. Het was een spelletje, maar fijntjes en
geestig, met woorden en gebaartjes. Dreigde het te vergroven, dan brak Helma het
resoluut af. Ze schreef haar laatste briefje, in haar groote, spichtige letters, dat tot
opschrift droeg: weledele heer, en werd onderteekend: freule von Goltz. Ook werd
zoo'n briefje voorzien van lak en familiewapen.
's Zomersavonds wandelde Anke veel met haar; Helma trok haar mee, nam haar
arm, en vertelde. Ze praatte
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zacht en spotte flauwtjes. Van haar grootvader vertelde ze, die een Duitsch edelman
was, en van haar stiefmoeder, jong en onbeschrijflijk mooi, en van haar broers, die
groote heeren waren en met geld smeten, maar ook wisten wat eerzucht was en hard
werken. Anke proefde het als een historisch verhaal, en het boeide haar uitermate.
Ze voelde in dat geslacht iets van den groei en voortgang door de jaren heen.
Na korten tijd werd Helma alweer thuis geroepen. ‘Zeker een goede verloving
voor me in 't zicht,’ zei ze Anke, en toen die verschrikt keek,: ‘wees maar niet bezorgd,
als ik niet wil, neem ik hem toch niet.’ Daarbij trok ze even met haar neusvleugels,
zooals ze onbewust altijd deed wanneer ze haar vasten wil uitte. Anke kende dien
trek zoo goed, en toen Helma weg was, spon ze dien dag den levensloop van freule
von Goltz verder uit.
Andere vriendinnen kreeg ze niet. En van die ééne, die niet had beloofd te zullen
schrijven, hoorde ze nooit meer. Maar Anke dacht dikwijls aan haar en begreep
langzamerhand dat Helma, met haar mooi, trotsch gezicht, een grootere plaats in
haar leventje had ingenomen, dan ze wel had vermoed. Ze kibbelde weinig met de
meisjes, maar voelde zich soms wel duidelijk buiten hun kringetje gesloten en dat
deed haar een korte poos verdriet. Maar in haar was de drang naar geluk en
zelfgenoegzaamheid, die haar ophief, zooals een sterke vleugelslag het de vrije, wilde
vogels doet.
Toen ze met vacantie thuis kwam, de eerste maal, was Geert verloofd. Lucy, zijn
meisje, kwam veel bij hen aan huis. Het gaf een nieuwe, ongekende gezelligheid,
maar brak tevens iets van het oude. Ze kon niet zeggen wàt, en ze vond Lucy heel,
heel lief. Toch verlangde ze naar de school terug. In volgende vacanties vond ze
weinig veranderd. Alleen scheen haar vader wel eens te luisteren, wanneer ze praatte
met Geert, en dan meende ze soms een tevreden, blij lachje om zijn rustigen mond
te zien komen. Langzamerhand werd het haar een stil plezier dat lachje te wekken.
Ze spiedde naar hem en voelde zich altijd
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weer opnieuw verrast als het kwam en zijn behagen in haar, zijn eenig dochtertje,
verraadde. Dan wilde ze wel op hem toeloopen, haar armen om zijn hals slaan en,
kijkend naar zijn oogen, zacht prevelen - ‘vader.’
Na vijf jaren was haar schooltijd om. Ze had de laatste drie jaren oude talen geleerd;
ze had staatsexamen gedaan en zou geschiedenis gaan studeeren. Het afscheid van
de school en van het kleine stadje stemde haar vaag weemoedig. Den laatsten dag
liep ze door alle bekende straatjes en steegjes; het regende heel hard, maar daar
stoorde ze zich niet aan. Ze kocht bloemen voor mevrouw, maar gaf ze per ongeluk
aan den leeraar, waarvan ze Latijnsche en Grieksche les had gehad, en bij wien ze
nog eens voor 't laatst ging praten over de studie die haar wachtte. Twee van zijn
kinderen begonnen een vreeselijke kibbelpartij, zoodat hij tusschen beide moest
komen. Hij gaf ieder een pak slaag en Anke stond er zoo mal en verlegen bij te kijken
- ze zou dat nooit vergeten. Het was zoo'n lieve, zachte man, nooit had ze hem driftig
gezien, zelfs niet bij haar allerslechtste vertaling. Ze kocht bonbons en taartjes voor
de huisgenooten, nog eens bloemen voor mevrouw en blouses en schorten voor de
dienstmeisjes, in een bui van mildheid en weekheid, die haar zelf verwonderde. Maar
het was ook de laatste dag en ze had een gevoel of ze véél goed moest maken. Toen
ze al haar pakjes haast niet meer kon dragen, was ze in een auto gestapt, druip-nat
door den regen, die maar niet ophield te vallen. Met gejuich werd ze binnengehaald
en bevrijd van haar pakjes. En ineens werd het haar te machtig en liep ze weg, maar
moest bij de deur nog eens omkijken. Door haar tranen zag ze schemerig en trillend
mevrouw zitten achter haar groote verstelmand. Haar hoofd, dat zoo dikwijls was
gebogen over haar handen, hield ze opgericht en ze staarde Anke aan. Die liep toen
regelrecht door naar haar klein slaapkamertje en drukte haar natte wang tegen de
ruit, waarlangs snel de regen viel in waggelende straaltjes.
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III.
Ze kwam thuis. Haar vader woonde bij Geert en Lucy, die sinds drie jaar getrouwd
waren. Tot den aanvang van de colleges zou ze bij hen logeeren, maar ze had dadelijk
aangekondigd, met September op kamers te willen gaan wonen. En niemand had
haar aanvankelijk gedwarsboomd; dat hinderde haar wel, ze had toch tenminste
teleurstelling en overredingen verwacht. Geert alleen plaagde, door het kamerleven
op te hemelen: ‘'k wou dat ik nog op kamers kon wonen, heerlijk hoor, rustig,
gezellig.’ Het prikkelde haar, maar ze gaf zich niet gewonnen. Eindelijk, na een
week, begon Lucy er over te spreken. Ze zaten samen in de huiskamer en vouwden
schoone kleertjes van het kind. ‘Waarom wil je niet bij ons blijven,’ had Lucy
gevraagd, ‘bevalt het je hier niet? Vader zou het prettiger vinden als je bleef.’ Ze
had Lucy stil aangekeken en even gewacht voor ze antwoordde. Lucy sprak niet over
zich zelf en Geert, neen, ze kon het dus niet doen, ze mocht het niet doen. Ze zag
haar vader binnen komen, oud grijs heertje, dat altijd wat sigarenasch morste op zijn
huisjasje, ze zag hem kijken naar haar, vergenoegd en glunder glimlachend. Ja, hij
was blij om haar thuiskomst; hij sprak niet veel, maar ze wist het wel. Ze herinnerde
zich haar vroegeren eerbied en schuchterheid voor haar vader; de eerbied was blijven
leven, maar de schuchterheid verdween, zachtjes aan, sinds ze zoo'n klein beetje een
mensch begon te worden.
‘Nou Anke?’
‘Ik kan niet blijven. Je zegt immers niet: Geert en ik zouden het zoo prettig vinden.’
‘We hebben vader toch ook al in huis.’
‘Je bedoelt: ons leven is toch al ten deele bedorven.’
‘O neen, zoo sterk is het niet. Trouwens, ik geloof niet dat ons leven zou kunnen
bederven door iets van buitenaf.’ Ze zei het heel rustig en eenvoudig. Anke bloosde
even. Het is mooi dat je dat zeggen kunt, dacht ze.
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‘Luus?’
‘Ja?’
‘Ik kan niet blijven, ook om mezelf niet, ik wil zelfstandig zijn.’
‘Toen ik zoo oud was als jij nu, hield ik al van Geert en ik verlangde niets liever
dan een heel onzelfstandige vrouw te worden.’ Anke lachte even en strekte haar hand
uit naar kleine Geertje, die voorbij haar heen waggelde.
‘Ik kan het niet helpen, maar er is voor mij geen Geert.’
‘Nee, och nee, die komt zeker pas als je heel lang gestudeerd hebt en heel, heel
knap bent geworden, doctor in de letteren. En dat is dan toch allemaal maar voorspel
geweest, hoor.’
‘Voorspel van wat?’
‘Nou, van den Geert die komt, natuurlijk. Maar misschien komen er in het voorspel
wat kleine verliefdheden, die geen stand houden. Kleine verliefdheden - las ik eens
ergens, - zijn als de eerste pogingen tot vliegen van jonge vogeltjes. Een paar
fladdertjes - maar dan vallen ze op een lager takje. Ze willen zoo graag, maar kunnen
nog niet. En ineens vliegen ze weg, vast, en regelrecht af op een ver doel. Maar
sommige vogeltjes, en menschen, komen àl lager en vanaf den grond kunnen ze nooit
leeren opvliegen. Dan moeten ze zeker maar omkomen.’
Anke, in gedachten, speelde met den krullebol van het kind, dat ze gevangen hield
tusschen haar knieën.
‘Als we uit Engeland terug komen, zal ik nog wel eens zien,’ zei ze eindelijk. Lucy
wist niet precies waarop dat sloeg, maar ze zag Anke nog zoo peinzend en vroeg
maar niet verder. Toen begonnen ze te praten over Engeland, waarheen ze zouden
gaan. Een oudere zuster van Lucy, die met een Engelschman was getrouwd, had hen
allen te logeeren gevraagd op haar landgoed.

IV.
Regelmatig en aan het gewone, vertrouwde leven herinnerend, als het kloppen van
eigen hart, was het gestamp
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van de boot in de wijde stilte rondom. Boven was de hemelkoepel, diep blauw;
beneden het watervlak, blauw als de hemel, en zacht, soepel als fluweel. Een enkele
ster was als een omneveld lichtje.
Anke had gemeend de passagiers op het dek te zullen vinden, maar het was haar
liever zoo. Een eindje van haar af stonden twee mannen tegen de verschansing geleund
en keken met opgeheven hoofd naar den horizont. Verder was er niemand. - Ze had
den langen zonnedag weggestoeid en gelachen met het jongetje. Nu, in den avond,
werd ze stil en nadenkend, totdat blijdschap en tevredenheid haar verruimden, en ze
zich heel groot voelde, staande tusschen het hemeldak en dien fluweelen bodem van
deinend water. Wat was de hemel toch wijd en de zee oneindig, en toch niet angstig,
maar veilig en vertrouwd, zoo vertrouwd als haar eigen lichaam haast. Vreemd, want
ze had de zee niet veel gezien. En in gewone dagen lette ze niet op den hemel. Ze
keek wel eens, maar zag dan alleen een lucht: grijs, grauw of regenachtig. Ook was
de lucht wel eens mooi, met teere, witte kopjes, of machtig, door groote, drijvende
wolken. Maar nu was die hemel een koepel, beschermend haar, en de zee, en heel
de aarde. Ze keek langs haar eigen lichaam, van haar borst langs haar armen en naakte
roze handen, die rustend, stil op elkaar lagen. Ze volgde de lijn van een opgetrokken
knie en van het kreukelig dunne rokje, dat slap neerviel op haar voeten. Haar gezicht
kon ze niet zien, maar ze kende het goed. Het was, of ze zich zelf aankeek, en de
groote, donkere oogen zag in het blanke, breede gezicht. Ze was een klein, klein
deeltje van het heelal waarin ze stond - een volmaakt deeltje - volmaakt? hoe dorst
ze dat zeggen? Bedoelde ze volmaakt, omdat ze een gezond lichaam had? Ja of neen,
toch eigenlijk niet. Ze wist het niet.
Vanuit de kajuit kwam het gefladder en gezoem van veel stemmen. Toen werd
het weer stil en een vrouw begon te zingen. Anke luisterde; de vrouw zong mooi,
wat klonk dat hel en jubelend! Toch lokte het haar

Onze Eeuw. Jaargang 16

33
niet naar binnen. Ze dacht aan den kleinen Geert; die was nu zeker al in slaap gevallen;
als een goede moeder had ze hem verzorgd en toegedekt. Ze was den heelen dag lief
voor hem geweest; - morgen zou ze weer zoo zijn.
Maar eerst ging ze zelf slapen, wit in het witte bed en òm haar de zee en de hemel,
oneindig, doorzichtig. Vroeger was ze bang geweest - maar toch nooit voor de zee,
of bliksem en donder; - alleen voor slechte menschen. Die waren er wel, - nu nog.
Waarom waren ze er - het leek zoo onnoodig.
Zou het al nacht zijn? Het werd niet donkerder om haar heen; de zee bleef van stil,
klein licht rustig en mat glanzen; enkele sterren vervaagden door een grijzen nevel.
Niets bewoog en er was geen geluid dan het gezoem van stemmen, dof, als kwam
het van hèèl ver. Ze wist niet of ze al lang daar zat, of dat het een paar minuten was.
Misschien naderde de nacht snel, maar het hinderde niet. Ze zou wel eens een nacht
willen waken, want dat had ze nog nooit gedaan. Zou het lang zijn, één nacht? zeker
wel. Maar als ze werkelijk aldoor keek en luisterde, in volle overgave, naar den hemel
en het licht, - naar de zee en het eeuwig bewegen van het water, dan moest ze iets
zien en hooren van het Groote Mysterie. Ze glimlachte; - o, wat een dwaze gedachten!
Er waren kluizenaars in het Oosten, die naakt in holle boomen leefden, en altijd
staarden, het hoofd gebogen, op hun navel, - zoekend het Groote Mysterie. Maar ze
vònden het, - ze lachte - ze vonden het heusch. Dus kon zij het ook vinden, als ze
maar lang genoeg staarde. Maar ze kon niet staren en letten op dat alles: den hemel
en het licht, en de zee en het waterbewegen, nee, ze zou nooit een kluizenaar wezen.
- Toch, èèn nacht, dat moest mooi zijn. Weer lachte ze, om die kluizenaars. - Er
kwam iemand de trap van de kajuit op en zei vragend haar naam. ‘Anke?’ Het was
Geert. Ze verroerde niet, totdat hij naast haar stond; toen hief ze haar gezicht naar
hem op.... ‘ja?’
‘Ik zag je lichte jurkje in 't donker. Wat doe je

Onze Eeuw. Jaargang 16

34
hier? Kom mee naar binnen kind, je zult kou vatten.’
‘Het is niet koud, het is zomer - zelfs de nacht is licht en zoel.’ Toch stond ze op
en liep langzaam naast hem voort, even verwonderd dat ze niet meer wist te zeggen
en hem volgde naar binnen. De mannen, die tegen de verschansing leunden, namen
zwijgend hun hoeden af.

V.
Ze hadden den heelen dag gespoord. De groote menschen, moe van het praten met
elkaar over alles wat ze vanuit de enge treinraampjes hadden gezien van het wijde
land daarbuiten, zaten heel stil en lusteloos. Het kind, juist wakker uit een diepen,
rustigen slaap, probeerde nog de aandacht te trekken en begreep niet wàarom het zoo
veel vèrboden werd. Zijn kleine handjes plat tegen het raampje geslagen, keek het
uit, en somde Anke haastig op alles wat hij zag, snel zijn hoofdje wendend naar haar,
en weer terug.
‘Tante, tante Anke, een koe, kijk dan, een koe en een huisje, tante.’
‘Ja vent’.
‘U kijkt niet, u moet kijken’. Hij waggelde een stapje naar haar toe en probeerde
haar hoofd te draaien met zijn handje.
‘Komt Geert nu eens naast me zitten, heel stilletjes zoo tegen me aangeleund?’
Hij hoorde het niet eens. ‘Die koe loopt weg, en die koe, - die koe -.’ Zeker vond hij
niet het rechte woord en bleef nog wat herhalen: ‘die koe -’. Anke had haar oogen
dicht gedaan en probeerde het schokken van den trein niet te voelen.
‘Toch niet wagenziek, Anke?’
‘Och nee, alleen maar moe. Hoe lang nog?’
‘Een goed uur; hou je taai, kind. Het zal wel komen, het mooie land’. Ze keek
even uit. ‘Nog altijd hetzelfde’, zei ze en sloot weer haar oogen.
‘Het mòet er toch mooi zijn, hè Luus?’
‘Trouwens, in een uur sporens kan een landschap zoo
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veranderen.’ Ze zwegen alle drie. Dat was de geheime, ongegronde vrees, die de
oververmoeidheid en verzadigdheid aan indrukken meebracht: dat het er niet mooi
zou zijn. De zomeravond viel. Nauw merkbaar kwam het donker. Langzaam verkilde
de warme gloed van het licht op landen en struiken. 't Was of een dunne sluier werd
opgetild en weggetrokken van alle dingen, zoodat ze even, huiverend om eigen
naaktheid, strak en duidelijk stonden in scheller licht. De zon kleurde de lage
wolkenbanken, zoodat hun grillige vormen merkbaar werden tegen den donkerblauwen
hemel. Een enkele vogel floot nog onder 't haastig vliegen. Sluipend kwam het donker.
Het stooten van de locomotief klonk gedempt, minder brutaal. De wind lag plat in
de ondiepe kommen tusschen de lage heuvelrugjes en liet daar nog even wat struiken
ritselen. Nu werd het land zwart en de hemel grijs. Zwijgend tuurde het kind naar
buiten...
Een uur later stapten ze uit. Nog aan den trein vond Lucy haar zuster. In 't
schaarsche licht van een enkele lantaarn, speurden ze naar elkaar, lachend en blij bewogen. ‘Lucy, kind.’
‘Nelleke. En dit is kleine Geert, en dit Anke.’
De zusters, gearmd, elkaar kleine lachjes en kleine woordjes gevend, liepen haastig
het perron af. Geert volgde met het slaperig jongetje. Daarachter kwam Anke,
bevangen en stil. Het was vreemd, zoover van huis ineens, zoo héél ongewoon, dezen
avond hier te loopen, alleen. - Drie weken zouden ze blijven, hier, in het vreemde
land. - Andere menschen praatten om haar heen; ze verstond het niet. En daar voor
haar uit liep Lucy met haar zuster, die zij, Anke, nooit gezien had. Wat was Lucy
gelukkig - ze keek niet naar hen om, niet naar haar man en kind. - Buiten het station
wachtte de hittewagen. Toen allen zaten begon een algemeen gesprekje, maar Anke
moest luisteren naar het knarsen van de wielen over het grint, en het regelmatig, dof
stampen van het paard. Dat geluid van knerpend grint was onverbreekbaar verbonden
aan het begrip buiten-zijn. - Nù wist ze het: ze was buiten. Wat
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eerst alleen maar vreemd en oneigen was geweest, werd nu een groote blijheid. Ze
was buiten en ze zou drie weken blijven. Hoor, de wielen knerpten over den grintweg
- zóó was het goed, zoo klonk het in Holland ook, overal was dit hetzelfde,
vreemd-blijde geluid. Geert wees haar op het land rondom. Zag ze wel de bergen en
bosschen? Zag ze die hellende wei, omzoomd door berken? Ja, het waren berken,
hij had de stammetjes even zien glinsteren in het licht van de lantaarn. Het was mooi
hier, zag ze wel, goddelijk mooi! - Ja, zei ze alleen maar, ‘ja, heel mooi.’ Kleine
Geert moest nog éénmaal - tante zeggen, ‘tante Nel’ en mocht toen zijn moe, zwaar
hoofdje tegen haar schouder leggen en inslapen. ‘Dat Hollandsch is heerlijk uit zijn
kleine mondje. O, Luus, het is als een wonder dat je er bent. Het is heerlijk, dat jullie
er zijn,’ herhaalde ze hartelijk voor hen allen en stak haar hand uit, die Geert en Anke
drukten om beurten.
‘Je lijkt niets op Lucy,’ zei Anke, spontaan.
‘En jij niet op Geert.’
‘Lucy is mooier dan Nel,’ zei Geert langzaam.
‘Veel mooier,’ stemde Nel toe, ‘en Anke is knapper dan Geert.’ Anke bloosde.
‘Het is alles betrekkelijk’, zei ze. Nel en Lucy keken naar elkaar en glimlachten; ze
hielden elkaar bij de hand en hun vrije handen dwaalden liefkoozend heen en weer,
rustend soms beide op het Krullend haartje van het slapend kind. En ze zwegen. Het
karretje ging stapvoets een helling op. Totdat Nel zei: ‘daar komt het huis in de verte.
Ik zag één lichtje door de struiken. Ze zullen allen op de stoep staan om jullie te
verwelkomen.’
‘Wie zijn allen?’
‘Behalve mijn man, mijn schoonmoeder; May, John's jongste zusje; en onze vriend
Eric Hood.’
‘Zijn die allen logés?’
‘Ja, dat moeten jullie niet vervelend vinden, onvrij of zoo. Het huis is groot en het
bosch nog veel grooter.’
Anke probeerde te denken aan de menschen die ze straks moest begroeten. En ze
moest Engelsch praten;
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John had wat Nederlandsch geleerd, maar die anderen. Ze wilde hun namen nog eens
zeggen, maar dwaalde zoo af met haar gedachte, als was ze in halven slaap. Tusschen
de hooge boomen waaronder ze reden, zag ze den hemel, die vol sterren stond. John,
en Mrs. Wither... en... Iederen dag in het bosch, blootshoofds, onder de zomerzon.
Iederen dag alleen dwalen door het onbekende land. Smalle zandweggetjes, en breede
lanen door het bosch, villa's en menschen, stille beekjes over helder steenen bodem,
varens aan den kant, groen en wuivend aan het water. Met bloote voeten zou ze door
de beken waden, en zingend de berghellingen afloopen, en ze zou boschbessen eten,
totdat haar lippen blauw zagen als van een klein, morsig kind; maar 's avonds zou
ze lezen, onder de lamp, in het gezellige huis. Hebben jullie een hall, wilde ze vragen;
maar het was zoo lang stil geweest, daardoor dorst ze niet. De weg maakte een bocht;
ze hoorde stemmen en zag vaag een groot, grijs huis. Toen was het geluid van het
knerpend grint weg - alleen het paard stampte nog even. John opende het portier en
stak zijn handen uit naar Lucy. ‘Welkom, allen welkom,’ zei hij met nadruk, en zijn
Hollandsch klonk een beetje vreemd.
‘Welcome home, welcome home,’ klonk het van het nauw-verlichte bordes.
In de ruime kamer flikkerde de kaars. Anke stond stil en legde haar handen op haar
borst. Waarom klopte haar hart zoo voelbaar in haar handpalm? Geen stemmen
hoorde ze meer; hier en daar nog een voetstap en het dicht-doen van een deur. Ze
was niet angstig, maar ze was alleen, na lang samen zijn in heel kleine ruimte. En
om haar was de vreemde nacht. - Weer flikkerde de kaars; een raam stond open, het
gordijn daarvoor deinde zachtjes. Als ze haar adem inhield, hoorde ze het ruischen
van de hooge boomen, die stonden op zij van het huis. Ze wist niet aan welken kant
haar kamer lag; - ze moest het kunnen hooren aan de boomen. Ze luisterde weer,
maar betrapte zich dan er op, aan andere dingen te staan
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denken. Welcome home - ze had allen een hand gegeven en in de eetkamer hadden
ze zich even om de groote tafel geschaard, die gedekt stond. Maar ze had niets willen
eten. Wat had Mr. Hood toch tegen haar gezegd? Ze had het niet begrepen zoo gauw,
en maar teruggeknikt en vaag geglimlacht. Kon ze zich nu maar de woorden te binnen
brengen. - Ze wist heel niet meer hoe het klonk, zelfs niet of het een lange of korte
zin was geweest. Alleen zag ze weer zijn handen, die waren vreemd, ze wist niet
waarom. - Nu moest ze naar bed gaan. Eerst haar koffer open maken en er een
nachtpon uithalen, meteen haar toiletartikelen en pantoffeltjes. Toe, daar stond haar
koffer, vooruit dan. Het was jammer door haar loopen gerucht te maken in het stille
huis. Een mooi huis was het, nog nooit had ze in zoo'n groote kamer geslapen. Het
bed met het hoofdeind midden tegen den wand; - het was een mahoniehouten bed
en de sprei was van tulle. O, ze had slaap; ze zou nu tusschen de versche lakens
kruipen, heel even rillend en verlangend naar een nachtzoen van Lucy. Thuis bracht
Lucy haar altijd een nachtzoen, dat was lief van haar. - Heel langzaam kleedde ze
zich uit; niet werktuigelijk als anders, maar nadenkend bij iedere kleine handeling.
Nu mijn kousen - nu mijn haarspelden wegbergen. Dan bedacht ze nog juist bijtijds,
de kaars te moeten uitblazen, en ze bekeek den weg van de kaars naar het bed, want
straks zou het donker zijn. - Zoodra ze de lakens warm had gewoeld, sliep ze in.

VI.
Iedere dag, oprijzend met den morgen, stervend met den avond, was een geheel,
volkomen in zich zelf, groot en vol van gebeuren. Iederen morgen, van het oogenblik
af dat ze zich wakker wist, begon een nieuw leven. Dat nieuwe was het oude gelijk
en toch weer heel verschillend daarvan. Eerst na geruimen tijd begon ze iets van het
doorleefde te verwarren en wist soms niet: was het de vierde of vijfde dag? Daarvóór
stonden de dagen naast elkaar,
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wel eng aansluitend, maar zonder te vervloeien, de een in den ander, zoo innig waren
ze doorleefd, zoo bolrond en gespannen was ieder uur.
Een intiem stukje leven ging vooraf aan ieder vroeg ontbijt. Een zich wasschen,
kappen en kleeden, zorgvuldig, veel kijkend in den grooten spiegel, zonder ijdelheid,
maar in zuiver genieten van haar blank gezicht en groote oogen, die waren zoo mooi
als violen in morgendauw en eersten zonnestraal. Ze tuurde ook veel naar buiten en
zag de boomen onder den hoogen hemel, want haar kamer was aan den zijkant van
het huis. Het verlangen naar beneden te komen en zich te scharen bij de anderen, die
frisch en heerlijk den dag waren begonnen als zij, was in kleinen twijfelstrijd met
haar lust alleen te zijn voor den spiegel en het open raam, denkend aan den komenden
dag. Toch won het verlangen, zoodat ze wat te haasten begon, en, èven blozend, haar
kamer verliet. In de groote veranda, die aan den achtermuur van het huis was
aangebouwd, zag ze John, Geert en Eric Hood. Ze zaten op de tuinbank en praatten
met elkaar, niet druk, maar in vroolijken ernst. Ze ging bij hen zitten en keek in het
dal, over de rozestuiken van den bloeienden tuin. Er waren dunne, rechte stammetjes,
die weinig bladeren droegen en enkele groote, ronde bloemen, lang en spits in knop.
Er waren er die een koepelvormig bladerdakje hadden, met daar overheen verspreid
veel witte roosjes, plat en rond. 's Morgens was de zon er, lachend in de witte rozen,
gloeiend in de purper-roode, koel en lavend in het jonge gras. En 's middags, als de
zon niet meer kon reiken over het huis, werden ze besproeid door den kleinen
tuinjongen. Niemand plukte de bloemen, ook de vrouw des huizes niet. Ze hadden
hun eigen leven, en ze stierven, langzaam vallend, blad voor blad, als ze heel wijd
gespreid geweest waren, één héélen langen dag.
Men ging ontbijten als allen zich hadden verzameld in de veranda. De oude
mevrouw Wither kwam het laatst, en het was of ieder uit eerbied voor haar opstond.
Anke zat tegenover Eric Hood, aan de punt van de lange tafel;
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naast hen beiden, aan den korten kant, zat May Wither, John's zusje. Ze was iets
ouder dan Anke, maar leek eer jonger. Alles aan haar was klein; ze had kleine oogjes,
waarin kleine tintelingetjes van geel-bruin licht; kleine krulletjes, héél kleine oortjes
en kindertandjes in een kleinen mond. Anke voelde geen behoefte druk met haar te
praten; ze geloofde dat het een aardig, lief meisje was, waarom, dat wist ze niet, maar
zeker zou ze van binnen ook klein zijn en hel-tintelend. Mr. Hood lachte veel om
haar, een zacht, tevreden lachje; Anke begreep dat niet heelemaal, maar lachte ook,
weifelend, mee. Mr. Hood was niet groot; hij had een schrander, mannelijk gezicht.
Anke vond hem héél knap, maar omdat knap een schoolmeisjesbeteekenis voor haar
had, noemde ze hem mooi. Dat de eigenlijke zin van zijn woorden met May aan haar
voorbij ging, hinderde haar niet. Sprak hij met haar, dan was hij haar heel vertrouwd.
Zijn oogen hadden een sterke glans; zijn vreemde handen streken veel over het gladde,
glimmende haar. Ze hield van zijn handen het meest, omdat ze het eerst van hen
gehouden had, maar ze wist dit niet, evenmin als ze wist dat haar geluk school in
zijn nabijheid. En misschien was dit ook niet heelemaal waar, want als hij er niet
geweest was, zou ze toch genoten hebben van dezen zomer in het mooie land. Dan
had ze zich hem gedroomd, en haar droom was iets vager geweest dan nu de
werkelijkheid, en iets minder zwak zou het niet-zijn haar hebben gehinderd, dan nu
zijn duidelijke belangstelling in May. Hij zou even mannelijk-mooi zijn geweest,
wat wisselender van uiterlijk alleen; - zijn stem even zacht en vol toewijding.
Misschien zou ze hebben vergeten den ijlen rook van zijn cigaretten te genieten, of
den lichten geur van zijn scheerzeep - en zou ze niet juist het meest hebben gehouden
van zijn handen, wijl die haar niet het eerst waren opgevallen.
Na het ontbijt speelde kleine Geert op het grasveld voor het huis, waarin dikke
schapen loom graasden. Het was gewoonte geworden naar hem te kijken. Hij pakte
de dieren beet en wilde op hun rug klauteren, maar het
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gelukte hem nooit. Soms begon hij bij den staart; dan aan de eene, dan aan de andere
zij; altijd weer buitelde hij om in het gras, en het schaap of er niets was gebeurd,
graasde verder, in loome stapjes. Anke stond naast Eric en luisterde naar de
aanmoedigende woorden, die hij het kleine kereltje onwillekeurig toeriep, telkens
vergetend, dat het kind hem niet kon verstaan. Lucy en zij praatten Nederlandsch
met elkaar, de anderen vonden dat aardig. Eric vooral was heel aandachtig en
herhaalde soms een opgevangen woord, het dadelijk verminkend, zoodat het
onherkenbaar werd.
Dan stelde John een wandeling voor, maar Nel had naar een ander plekje willen
loopen en er ontstond een kleine strijd. Lucy was onafscheidelijk van Nel, Eric volgde
meest den gastheer. Anke, uit onbewuste, kuische zelfonthouding, ging met Nel en
Lucy mee; May bleef dikwijls thuis, bij haar moeder. Ze hield veel van kinderen, en
stoeide met Geertje.
Soms ook hoorde Anke later dat ze met de heeren was meegegaan, maar het liet
haar koud wat May deed. Door het zomersche land liep ze en luisterde naar het praten
van Nel en Lucy en zei zelf ook wel eens wat. Ze spraken nu Hollandsch, Nel
uitlachend om haar verworden accent. En dan soms als ze rustig zaten op bemosten
grond, en ze ver zien konden in het dal, en dichtbij, het kleine konden aanschouwen,
wat hun handen hadden opgeraapt van den boschgrond, begon Anke te vertellen.
Lange verhalen kon ze dan doen, losjes aaneenrijgend tal van kleine gebeurtenissen.
Haar stem, zonder veel verschil van hoog of laag, was nooit saai, maar rustig en
welluidend. Lucy en Nel luisterden en verwonderden zich, dat Anke niet scheen te
praten dan van de dingen die ze kon overzien, doordat ze lang geleden gebeurd waren.
Eens vertelde ze van Helma, beschrijvend naar een herinneringsbeeld dat haar zelf
verbaasde door groote nauwkeurigheid. ‘Hield je veel van haar?’ vroeg Lucy.
‘Nu begin ik te denken van wel. Maar toen ik haar kende, wist ik het niet. Hoe
kan je dat weten, hè,
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zoolang je iemand bij je hebt. Want, je moet denken: Helma had mij niet noodig;
nooit vroeg ze me, haar een dienst te bewijzen. Ze leerde gemakkelijk; ik hoefde
haar niet te helpen aan haar lessen, zooals andere meisjes wel. Ook hadden we zooveel
vrijheid, ze had geen vertrouwde noodig, om haar briefjes bezorgd te krijgen. Ze
vroeg me nooit om raad; we praatten ook nooit over mij, geloof ik. Ik luisterde alleen
naar haar en - ja, ik zei toch ook wel eens wat, ik zei haar altijd aan welke figuur uit
de geschiedenis ze me deed denken. Allen die ik noemde, vermeerderden haar glorie;
het werd soms een heele reeks in één middag. Dan lachte ze, zoo'n klein beetje lachte
ze, trotsch - nee, niet trotsch, maar - wel zelf genoegzaam. Ik vond het heerlijk als
ze zoo lachte.’
‘Je was zoo'n beetje haar slaaf.’
‘O nee; ik zeg je toch dat ze nooit iets van me eischte of vroeg. - Ik had haar slaaf
willen zijn, misschien.’
‘Dat meen je niet, Anke. Zou je dan nòg de slaaf willen zijn van iemand dien je
lief had?’
Anke lachte even, snel, en keek Lucy niet aan. Ze woelde gretig met haar handen
in de vochtige aarde. ‘Och, ik weet niet; als ik van iemand hield, dan - maar dan zou
ik hem toch willen dienen, geloof ik.’ Ze keek naar haar handen, waar de vette aarde
aan kleefde; groote, sterke handen waren het, daarmee zou ze hem willen dienen, en
haar geest zou hulpvaardig haar handen besturen. Dan stond ze op en liep een paar
passen weg van hen, verlegen over haar woorden en gedachten.
‘Vind je het prettig geschiedenis te gaan studeeren?’
‘Geschiedenis? - O ja, heel prettig.’
‘Was je het haast vergeten?’
‘Ja, haast wel’, zei ze, en lachte.
Eén dag had ruimte voor velerlei gebeuren. Onder het middagmaal vertelden ze
elkaar van hun tochten. Mr. Hood vertelde boeiend, en altijd had hij iets interessants
beleefd.
‘Een krantenman vindt alles belangrijk,’ plaagde John hem. Hij was mederedacteur
van een groot dagblad en
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gewoon te praten in zijn meest geliefkoosden krantenstijl: gemoedelijk vertellend,
niet stijf, maar een tikje gewichtig toch wel. Gewichtig was het leven voor hem,
correcte Engelschman, gewichtig zijn 14-daagsche vacantie, die hij meest doorbracht
bij zijn vriend. En vooral gewichtig het feit, dat er andere gasten waren, zoodat hij
zijn best deed zich geliefd te maken bij de dames, maar ook tegenover de heeren
voorkomend en welwillend te zijn. - Hij vertelde graag van menschen, die hij had
ontmoet. Menschen vond hij altijd héél interessant. Hij zei dit zich zelf niet, maar
hij was zich toch wel bewust van de groote aantrekkelijkheid die menschen voor
hem hadden. De belangstelling die hij hun schonk, was volkomen eerlijk, en moest
daardoor ook wel als zoodanig aandoen. De menschen vertelden hem van hun leven,
zoodra hij er, zijdelings, naar vroeg en hen aankeek met zijn rustige, grijze oogen.
Dan was het een vrouwtje in een herberg, waarmee hij had gepraat, dan een eenzame
visscher aan een stillen vijver, dan een klein, bedelend kind uit een kermiswagen,
een boer die werkte op zijn land. En 't was of die menschen hem het beste gaven wat
ze hadden en hij het aannam als iets kostbaars. Onder de vrienden toonde hij het dan
weer, en vertelde er bij, heel eenvoudig, en zonder eenige pretentie. Allen vonden
het belangwekkend; May ook luisterde, en vroeg zelfs nog meer dan hij te zeggen
wist. Dan lachte hij. ‘Ik zie immers maar één bladzij uit het boek, hoe zou ik dadelijk
de heele geschiedenis kennen? Misschien moest ik het kunnen aanvullen, zooals een
beeldhouwer een beeld maakt bij een gevonden lichaamsdeel, of een musicus begin
en eind geeft aan een brok melodie; - maar ik ben geen kunstenaar, ik ben maar een
gewoon krantenman.’ - Anke wist niet veel meer te doen dan den weg beschrijven,
dien ze geloopen hadden. Soms gaf ze, aarzelend, toevoegsels als: de boomen waren
daar hoog; - er groeide zacht mos; - we zagen een hert lang stil staan in het
kreupelhout. Nel, onder de hand, babbelde haar man het gesprek over dat ze met
Lucy en Anke had gevoerd. Lucy moest haar intoomen, telkens, want Nel
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hield veel van doordraven. Ze wist wel dat dat één van haar lieve eigenaardigheden
was. - Anke had Eric, tot dank voor zijn verhalen, willen zeggen waar ze dien morgen
over had gedacht, maar als ze er op peinsde, wist ze het niet meer, of kon geen één
Engelsch woord vinden.
's Middags zaten ze op het groote, hellende grasveld voor het huis, waar de logge
schapen graasden. Ze hadden allen hun bezigheid, en het was een kleine, vaak
weerkeerende grap Anke te bespotten om haar ‘studeeren’. Anke, ongemerkt,
probeerde het geplaag aan den gang te houden. Veel oude Engelsche boeken zocht
ze uit John's boekenkast, en las ze aandachtig, met behulp van een heel dikke
Engelsch-Duitsche dictionnaire. May, die een eindeloos borduurwerkje onder handen
had, vond het aanstellerig, maar moest langzamerhand haar oordeel wel wat wijzigen.
Eric geloofde aan een gril van een aardig meisje, maar vond haar onvoorwaardelijk
begaafd, hoewel hij er niet over oordeelen kon. Alleen Geert begreep, dat Anke
vermeerdering van feiten, van schoolsche kennis, noodig had. Want zelfs nu nog, nu
ze buiten boeken om zooveel leerde, kon ze dat niet missen. Eric las 's middags veel
kranten, en maakte den inhoud belangrijk door de liefde en eerbied, waarmee hij
dezen in zich opnam. Wanneer hij een stukje voorlas, keken allen op en luisterden,
als naar zijn verhalen van onder den maaltijd, en voelden zich goed en eerlijk gezind
tegenover de wereld, waarmee hij hen in aanraking bracht. Lucy babbelde Hollandsch
met haar jongetje. Als ze onnadenkend, het kind in 't Engelsch aansprak, begon het
hard te snikken. Dan moest het gesust worden door een vloed van bekende woordjes.
Geert en Anke voelden zich ter hulp geroepen; de anderen zwegen, nauw glimlachend,
en voelden zich mede schuldig. Later begon het gesprek wat aarzelend, opnieuw en
Lucy moest hen aanmoedigen.
Verder op den middag liepen de mannen naar het dorp, om den post af te halen.
Lucy hielp Nel wat met de huishouding; de oude mevrouw Wither deed haar dutje,
May en Anke waren op elkaar aangewezen. Ze zouden
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eerst doen alsof ze daar niets van merkten, en dieper zou Anke haar hoofd buigen
over de boeken. Maar al gauw moest ze opkijken. May liet haar handen rusten, en
stelde een kleine wandeling voor. Wat aarzelend liepen ze met elkaar op; Anke vond
niets te zeggen en verlangde dan soms ineens naar een trouwe vriendin, met wie ze
kon praten in haar eigen taal. May, alsof ze hier iets van raadde, vroeg naar Holland,
het interessantste land waarvan ze ooit hoorde. - Lief klein Holland, wat leek het
nietig nu en armelijk! Anke had het gevoel dat ze het ontrouw was, genietend hier
van grootscher en rijker natuur. Arm Holland, May's vraag er naar was haar een
aanklacht. Maar ze ging het verdedigen, een beetje weemoedig, en heel oprecht er
naar terug verlangend zoolang ze sprak. Dan vroeg May, met listig, fijn-vrouwelijke
nieuwsgierigheid, naar haar Hollandsche vrienden, of er veel waren en heel intieme?
Neen, ook veel vrienden had arm Holland niet. Haar vader woonde er, maar verder....
vroeger op kostschool, och nee, niet veel toch. En Anke prees Engeland, de streek,
het huis, de groote gezelligheid, de gasten. May aanvaardde dit alles en zweeg. Zoo
dachten ze dan beiden aan Eric Hood, en spraken niet over hem. Toch had Anke zoo
graag gehoord of May hem al langer kende, want onbewust, wilde ze May's
mogelijken voorsprong op haar meten. En May dacht nog aan een vorigen avond,
en had zoo graag gehoord wat Eric bij 't naar bed gaan Anke had gezegd, dat haar
zoo zacht had doen lachen. Ze kwam toen juist de eetkamer uit en zij beiden stonden
in de hall. Toen ze haar zagen, hadden ze elkaar een hand gegeven en goeden nacht
gewenscht. May ook zei hem daarop goedennacht en hij drukte haar hand, maar, wat
zouden ze nu gepraat hebben? Ze zou het Anke niet vragen, natuurlijk, o natuurlijk
niet, liever deed ze, ze wist niet wàt.
Zoo wandelden de meisjes en waren voorkomend tegen elkaar, zooals
welopgevoede menschen zijn. Heimelijk vond ieder zich zelf beter dan de ander,
mooier, en gewichtiger, maar gaf onmiddellijk toe dat de ander veel voortreffelijks
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had. Ze liepen dus heel fier, ieder voor zich, maar als ze elkaar aankeken of
toespraken, kwam er iets deemoedigs in hun oogen en nederigs in hun gestalte. ‘May
en Anke schieten gelukkig best met elkaar op,’ zei Nel, tevreden knikkend, als ze
hen zoo zag komen of gaan.
In den lichten avond spelen May en Eric piano. Anke zit in de veranda en luistert.
Ze is niet muzikaal en heeft bij eerste navraag verklaard heelemaal niets van muziek
af te weten. May, een beetje medelijdend, heeft nog eens aangedrongen: och kom,
ze speelde toch wel piano? Neen werkelijk, ze had het nooit geleerd. Met een prettig
gevoel van overwicht speelt May, iets langer misschien dan ze gedaan zou hebben,
als omtrent Anke's prestatie anders was gebleken. Anke vindt het aardig dat Eric kan
spelen. Ze gelooft niet dat hij het mooi doet; stipt in de maat en heel correct - rhythme
is alles, zegt hij haar. Ze lacht er even om, zeker, hij zal wel gelijk hebben. Hij kan
er zoo grappig fiksch op los slaan, vindt ze, en heeft een vergenoegd gezicht daarbij,
als een kind dat veel spektakel klopt uit een blikken trom. Maar zoodra hij ophoudt
en met haar praat over de muziek, gelooft ze onvoorwaardelijk in zijn kennis en
muzikaliteit.
Als de lage hemelkringen rood gloeien door den naderenden zonnebol, zit ze stil
en tuurt over de rozen, die altijd maar geuren, in het dal, waar een witte nevel zich
gaart, aansluipend van alle kanten, om daar zich te nestelen voor den nacht. Zwijgend
gaan ze wat uiteen; in den vallenden avond zoekt ieder zijn eigen weg. Anke blijft
zitten in de schemerige veranda; ze vouwt haar handen om haar knieën en heft haar
hoofd op. Dan denkt ze aan den eenzamen avond op zee. O, dat ze toen nog niet
geweten heeft hoe het leven zijn kon, en ze was er al zoo dicht bij! Maar wèl heeft
ze het vermoed, want ze was toen toch gelukkig en even vredig en ruim als nu. Niets
in het leven is te moeilijk of te zwaar; alles moet te dragen zijn als een lichte last, ze
is er héél zeker van. Er kan verdriet komen, maar niet zoo heel pijnlijk, moeiten,
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maar niet terneerdrukkend. Kijk, hoe de groote rozen zich sluiten en buigen aan haar
steeltjes; haastig wipt over 't gras een enkele vogel weg. De boomen in het dal heffen
nog hun kruinen boven den nevel uit; hun kruinen waken dóór den nacht. Hier en
daar ziet ze een rood pannendaakje in den nevel, maar alle kleuren vervagen, zoodat
rood niet heel anders meer is dan groen.
Ze zit alleen totdat het heelemaal donker is, zoo donker als het wordt in midzomer,
als teer de sterren schijnen. En dan gaat ze wachten op den eersten stap over het
kiezel van den tuin, of op de eerste stemmen, die aarzelend zullen klinken door het
duister. En ze hoopt dat het Eric zijn zal, die het eerst komt...

VII.
Ze gingen dien dag een grooten tocht maken, Eric, May en Anke. Dat was voor 't
laatst: den volgenden morgen moest Eric vertrekken. De gastvrouw beloofde een
feestelijk soupertje; Lucy mocht voor dit maal rozen uit den tuin plukken.
Anke hield veel van tegenstellingen. Wat was ze vaak afgunstig geweest op de
vrouwen uit Napoleons tijd, voor wie de mogelijkheid openstond, plotseling hertogin
te worden! Een eenvoudige vrouw uit het volk werd een groote dame, die verscheen
aan het hof. Die droeg dan sleepjaponnen vol diamanten, die speelde het leven, dat
ze tot nu zoo ernstig had doorgetobd in armoede. - En deze dag zou een kleine
tegenstelling geven: wandelen, urenlang, blootshoofds, in oude kleeren, wandelen
om de beweging alleen, wandelen onder den grooten hemel, zoo lang de zon scheen
en haar voeten haar dragen konden. Dan, thuis gekomen, zich kleeden en kappen,
langzaam en aandachtig; het zou een feestelijk soupeetje zijn, bloemen op tafel en
wijn in de glazen. Onverschillig zou ze wat van de fijne gerechten eten; - een vrouw
waardeerde nu eenmaal goed eten nooit als mannen het doen - had ze eens ergens
gelezen, - en verraadde alleen dat ze cham-
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pagne dronk door de manier waarop ze haar glas opnam. - Ze glimlachte, en vulde
zelf verder aan, ‘ze speelt met de roos die naast haar bord ligt en probeert veel
verschillende manieren om hem in heur haar te steken, en laat onderwijl een schotel
voorbijgaan; een vrouw... enfin.
Het was een tegenstelling. De zon zou gloeien in haar gezicht, en op haar armen,
naakt tot boven de elleboog. Ze zouden lang uit neervallen om te rusten en met haar
handen zou ze in het vochte mos wroeten, zooals ze zoo graag deed. Een geur van
bloemen en aarde en dennen zou om haar zijn bij 't thuiskomen. Maar dan zou ze
haar zonnewarm gezicht wasschen, totdat het koel en rustig was; door de dunne witte
japon zouden haar verbrande armen alleen even rose doorschemeren. Als een prinses
zoo voornaam en hoog zou ze zijn, maar eerst was ze een zwerverskind uit een warm
en zuidelijk land.
Toen ze dien morgen den weg afdaalden naar het dorp, keken Geert en Lucy hen
na. Vèr uit elkaar liepen ze, met moeite hun al te groote, zware passen inhoudend,
hun armen los en wat bungelend langs hun lijf. ‘Wat is die Eric eigenlijk voor een
man?’ vroeg Lucy.
‘Ik weet niet; heeft hij vues op May?’
‘Laat ons hopen van niet.’
‘Waarom niet?’
‘Och,’ ze peinsde een beetje.
‘Nou kind?’
‘Malligheid van me. Maar als je later aan dezen zomer terug denkt, het is toch zoo
iets moois, hè, zoo iets dat altijd dierbaar blijft, en...’
‘En stijgt in waarde met de jaren.’
‘Nou ja, zie je; dan, - dan moet je kunnen zeggen: en Eric hield van May en Anke
en Anke en May hielden van Eric. Ze maakten, gedrieën, wandeltochten en aan tafel
zat de één naast, en de ander tegenover hem. - Maar als het wordt: Eric verliefde òp
en verloofde zich mèt May, dat is dadelijk zooveel dikker en logger.’
‘Goed. Maar als May nu vues op hem heeft, of Anke?’
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‘Zoo'n Engelsch popje heeft geen vues, en onze Anke heeft ze heelemaal niet.’
‘Uitgemaakt’. Hij stak zijn arm door den hare. ‘Niet heel overtuigend anders, dat
laatste. Kom, ze zijn uit het zicht; we kunnen nog net even den tuin omloopen voor
het ontbijt.’
Op weg naar het dorp sprak Anke niet. Ze wist den langen dag voor zich, licht,
zonnig, vertrouwd en toch zoo verborgen. Dat geheime maakte haar stil, plechtig
haast. May vroeg van dit en dat over den tocht; Eric antwoordde spaarzaam. Eerst
toen in het dorp een troepje kinderen om hen heen joelden, als vliegen zoemen om
een paard, kwam Eric los, langzaam de kinderen weer verdrijvend door goed gekozen
woorden.
‘U had dominee moeten worden’, zei Anke hem.
‘Waarom?’
‘Om uw groote takt tegenover menschen.’
‘Zou hij de menschen in den hemel drijven, zooals deze kinderen in hun huizen?’
vroeg May. Anke keek haar verbaasd aan. Was dat spot? Maar ze had geen aanleiding
daartoe gegeven. In haar kwam de vage gedachte dat May haar vijandig was. Ze kon
geen woorden meer vinden, ze kon alleen stilletjes mokken in haar eigen taal. Eric
kwam haar tegemoet.
‘Het is stellig een mooi ding voor een predikant, met menschen te kunnen omgaan.’
‘Ja’ - zei ze dankbaar.
‘Maar’ - ze keek hem afwachtend aan.
‘Ik ben niet geschikt voor een onafhankelijke betrekking.’
‘Waarom niet?’ Hij hoorde haar verwondering en hoe ze onmiddellijk het minder
mooie van zijn uitspraak verwierp. Maar hij was niet gewoon met jonge meisjes over
zichzelf te praten. John was zijn beste vriend en met hem sprak hij een enkele maal,
met reserve, over dingen die hem zelf betroffen. Hollanders waren anders. Hij had
het gemerkt aan John's vrouw, en nu vond hij het in alle Hollandsche gasten terug.
Ze waren openhartiger, en daar-
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door minder gemakkelijk in den omgang. Het was vreemd en moeilijk, maar het had
ook zéér zeker iets aantrekkelijks. ‘Een onafhankelijke betrekking’, zei hij langzaam,
‘brengt groote gevaren met zich mee, afgezien nog van het misbruik dat ervan gemaakt
kan worden. Het vereischt veel zelfvertrouwen; wie dat niet in voldoende mate bezit,
werkt zich er onder, door aanhoudenden angst voor eigen tekortkomingen.’
‘Maar u, als journalist, moet altijd uw meening geven, in allerhande gewichtige,
politiek zaken.’
‘Ik geef nooit mijn eigen meening; daar wordt niet naar gevraagd, en, al deed ik
het, ik ben niet mede verantwoordelijk voor den inhoud van ons blad.’ Ze zwegen.
May, door luchtige pasjes en even afgewend hoofd, gaf te kennen, dat ze niet had
geluisterd. Anke keek ernstig naar Eric's scherp, vastberaden gezicht en vermoedde
bewonderend, veel diepgaande zelfkennis en een sterk zich in toom hebben. Kort en
helder gaf hij zijn overtuiging.
De weg dien ze gingen liep halfverwege de helling, langs den heuvelrug. Links
steeg steil de begroeide berg; rechts was de glooiïng en het dal, hel groen door effen
graslanden en lieflijk door het stil geworden beekje dat zich hier en daar verbreedde
tot een ronden, rustigen vijver. Bij zoo'n plek was dan een huisje gebouwd, een klein
bedoeninkje, want het dal was niet breed. Wat rookwolkjes vluchtten uit lagen
schoorsteen; er blaatte een geitje, of krijschte een kind om zijn moeder. Het was alles
zoo lief en teer als speelgoed, om voorzichtig in groote handen te nemen. May, die
het zag, glimlachte; Eric en Anke waren in gepeins.
Ze liepen zonder rusten, totdat ze bij een herbergje aanlandden en plotseling moe
waren. Ze gingen zitten, druk pratend nu. May sprak graag over vrienden en bekenden.
Ze merkte tamelijk scherp op en vertelde goed, haar verhaaltjes met fantasie
aanvullend en afrondend tot een gaaf geheel. Ze kende geen donkere, woelende
menschengedachten, geen heete, beklemmende gevoelens. Hartstocht was haar
vreemd, en uitbarstende vernielende levensdrang. Maar ze zag veel nuances in het
kleine, van het
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gluiperige, berekenende af, tot het naïve en kinderlijk schoone. Zelden was ze bewust
kwaadsprekend. Nu vertelde ze grapjes van kinderen. Anke luisterde geboeid en
onderwijl viel haar een woord in dat ze eens ergens gelezen had: wees als een donzen
veer of als een vlokje schuim; wees niet een steen, die loodrecht valt omlaag. Het
lichte, luchtige van May's wezen trof haar. Als ze eens probeerde ook zoo te zijn?
Zou ze dat kunnen? - Ze wist geen grappige voorvalletjes met kinderen; ze kende
alleen kleine Geertje, maar ze vergat zijn aardigheidjes altijd zoo gauw; - och, er
waren honderd wegen tot uiting. Maar ze was te zwaar en te sentimenteel. May kon
zeker nooit sentimenteel zijn, evenmin als Eric. Ze voelde zich een vreemde tusschen
hen. Toch - vandaag had ze geen enkele sentimenteele gedachte gehad, dat wist ze
héél zeker. Nu balde ze haar vuisten, onwillekeurig; er stond een kracht in haar op
die worstelde om uiting. Ze liep van hen weg en dwaalde doelloos op het erf van het
herbergje, waar luid kippen kakelden en een haan voornaam stapte. Ze liep zonder
veel te zien eerst. Dan staarde ze op een groenig deurtje van een oude schuur. Zou
het zoo groen geverfd zijn, of was het hout uitgeslagen en beschimmeld? Ze stelde
zich die vraag, omdat ze zoo duidelijk dat vreemde, doffe, grijs-groen zag. Nu
prevelde ze een versje:
‘Als ge mijn krachten wist,
Zoudt ge me minnen.
Zoo ge mijn harte gist,
Zult ge het winnen.’

Ze zei de woorden langzaam, alsof ze ze ergens ver weg geschreven zag en met
moeite las. Nog eens zei ze het langzaam en toen nog eens.
Had ze dat zelf bedacht? Ze kon het niet zeggen, en of het nog langer was, wist
ze niet. En toen ze er meer bij zocht en niets, niets kon vinden, besloot ze, dat ze het
niet zelf gemaakt kon hebben. De kippen kakelden zoo luid en stoven plotseling
uiteen; 't was of ze weg werden gelokt van de plaats waar ze tripten. Anke, zonder
denken, volgde hen.
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Eric strooide brood, in kleine kruimel-brokjes, en vermaakte zich kostelijk met het
gulzig gekijf der dieren. ‘Kijk die witte, kijk, kijk die mankpoot.’ Nooit nog had
Anke hem zoo vroolijk gezien. Ze ging weer bij hen zitten en zijn spelletje boeide
haar, zooals May's verhaaltjes haar hadden geboeid. Maar de vreemde onrust kwam
opnieuw; wandelen moest ze, aldoor maar loopen, meer en verder. Was dit niet een
dag om te wandelen, de laatste dag?
Vóór de zon achter het land verdween, kwamen ze thuis. Anke voelde zich
doorstraald door de hitte van den langen dag en heerlijk mat in al haar leden. Fleurig
liepen Nel en Lucy door het koele schaduw-huis, elkaar roepend en vroolijk bevelend.
Mooi geweest? Nu rusten jullie; vlug even in bed, en over een uur gaan we
soupeeren. Ze gehoorzaamden. Maar op haar kamer gekomen, viel Anke neer op
den stoel die naast de deur stond, denkend dat ze gauw weer op zou staan. Het was
een ongemakkelijke stoel, hoog, en met langen, rechten rug. Toch bleef ze zitten.
Het was half donker in de kamer, want de jalouzieën hingen neer voor de ramen. En
de zon brandde in haar gezicht, haar oogen knipperden. Haar naakte armen voelden
zoo strak of ze barsten zouden. Heur haar zakte, kriebelend-hinderlijk, in haar nek.
Ze dacht dat het haar niet zou verwonderen, als alle kleur uit dat bruine haar was
doodgebeten door de zon. Glimlachend om die gedachte stond ze op en liep naar den
spiegel boven haar waschtafel. Och nee, het was nog bruin; mooi was het, zoo golvend
en wuivend. ‘Slordig zigeunerkind’, zei ze, en keek naar haar handen, die waren rood
en bemorst. ‘Wat moet ik met je beginnen, moet jij nu een prinses worden, koel en
hoog?’ Ha, daar was weer de tegenstelling. Haastig begon ze haar vuile blouse los
te knoopen.
‘Zullen we op onze gewone plaatsen gaan zitten, zeg?’
‘Nee we wisselen, we wisselen allemaal om.’
‘De heeren kiezen een dame.’
‘Neen, de dames een heer.’
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‘Ieder kiest twee buren.’ Vlug gingen de snelle woorden heen en weer. Anke stond
er stil bij, haar hand aan de leuning van haar stoel, wachtend op de eind-uitspraak
van de gastvrouw.
‘Blindelings tasten allen naar een stoel, en op commando openen we onze oogen.’
‘Neen, éérst kijken en dan kiezen, wat zou dàt anders voor een wereld worden!’
Anke glimlachte, zwijgend. Maar Nel klapte in haar handen en zei: ‘Geen gekheid
nu, we nemen alle onze gewone plaatsen.’ Toen dorst Anke. Naast haar, aan den
korten kant, zat May en tegenover haar Eric.
May had zich mooi gemaakt. Haar laag-uitgesneden japon liet half de kleine witte
schoudertjes bloot. Haar donker, krullend haar glansde; in wijde plooien viel de
weeke zij om haar al te rank lijf. De japon, te ernstig-mooi, paste niet bij haar klein
gezichtje. Anke's jurk was van wit-gazige stof en had geen décolleté; de mouwen
reikten tot even op haar handen. Lucy, mooi en pittig in roode zij, knikte haar glunder
toe en Anke bloosde, begrijpend uit haar lachje: aardig zie je er uit, hoor. De heeren
waren in smoking. Zoodra ze zaten toastte Geert, zijn nog leeg glas negeerend. Hij
sprak Hollandsch, - Nel de gastvrouw moest een berisping hebben, omdat ze de
mooiste van de vrouwen was en wel wist dat dat heelemaal niet paste. Nel, overbluft
en angstig doend, wilde haar borst met haar handen bedekken, maar de witte zij
glansde tusschen haar wijdgespreide roze vingers door. John gebood haar,
quasi-ernstig, tolk te wezen: een toast in een ondoorgrondelijke taal kan niet worden
goedgekeurd. ‘Kom, alleen je moeder, en May en Mr. Hood begrijpen het niet,’ riep
Lucy tergend, ‘en John, houd jij je maar van de domme, maar je hebt het woord voor
woord verstaan.’ Ze dreigde met haar vinger en riep zegevierend jolig ineens: ‘Holland
boven al.’ De Hollanders, plechtig, stonden op. Maar Anke keek eerst naar Eric en
May, en toen ze zijn goedmoedigen glimlach zag en haar luisterend kijken, was ze
gerust, en juichte ook ineens: ‘Holland bovenal.’ Toen sprak John
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in 't Engelsch, Geert's toast verdraaiend en dankte voor de eer, zijn vrouw aangedaan.
Geert meesmuilde, maar Lucy liep over naar den vijand en lachte met Nel om Geert's
verongelijkt gezicht.
Er werd gegeten, heel kleine beetjes, en gedronken, veel champagne. ‘De
wandelaars zullen dorstig zijn’, zei John en liet Eric een nieuwe flesch brengen voor
zich en zijn dames. May kirde: dorst ze nog meer drinken van dat goddelijk goedje?
Anke, zalig bevreesd liet haar wijd glas weer vullen en bracht haar bevende,
liefkozende lippen aan den fijnen rand. - En de wijn brandde, zooals de zon had
gedaan.
Het souper liep ten einde. Lucy, onder 't langzaam pellen van de noten, praatte met
de oude mevrouw Wither. Die had haar bord wat op zij geschoven, en speelde met
haar glas, dat niet gevuld was geweest. Haar glimlachen naar Lucy was rustig en
héél welwillend. John rookte een cigaret, achterover in zijn stoel, en hield voorzichtig
de ijle wolkjes weg van Lucy, die naast hem zat. Nel peinsde en hoorde niet het
gesprek van Lucy, noch het zachte lachen van May.
Weer vulde Eric Anke's glas, en ze liet hem begaan. O, ze wilde nog meer drinken,
dronken zijn! ‘Anke’ waarschuwde Lucy, die toevallig naar haar keek. O, ze was
sterk, ze kon er tegen. Maar Lucy zag den dollen, overmoedigen glans van haar
oogen, en prevelde glimlachend: wat een kind is ze nog.
‘De tijd gaat snel als men ijverig studeert, en indrukken vervluchtigen gauw.’
‘Niet alle éven gauw; - enkele zijn voor de eeuwigheid bestemd.’
‘Ja - héél enkele.’ Ze zwegen, als wilden ze peinzen, maar dachten niets.
‘Vrouwen vergeten gauw,’ begon Eric weer.
‘De meeste, - niet allen.’
‘Verreweg de meeste.’
‘Ja, - verreweg.’
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Met glanzende oogen keek ze hem aan - hij schrok voor ze terug. Toen gaf Nel, die
aan zijn linkerhand zat, hem een briefje, en fluisterde iets van geheimhouding en
ongemerkt. Hij stopte het in zijn manchet en las: schenk mijn zusje niet méér van
den bedwelmenden wijn, Lucy. - Het ontnuchterde hem plotseling. May praatte met haar blanke, hooge stem dicht bij zijn oor. Hij deed zijn uiterste
best correct en beleefd te zijn.
Maar naar die glanzende oogen dorst hij niet meer kijken.

VIII.
Onder valen regen kwamen ze in de vuile, grijze stad terug. Ze spraken niet veel;
hun oogen waren flets in de bekommerde gezichten. Ze jachtten om thuis te komen,
en in het eigen, oude huis, waar het gezellig was en veilig tegen den regen, leefden
ze wat op. Maar Anke huilde, toen ze haar vader weerzag. Ze sloeg haar armen om
zijn hals, en een groote, troebele traan viel in zijn grijzig baardje. ‘Kind, kind, wat
scheelt er aan?’
‘Niets hoor, pure blijdschap door het weerzien.’ Ze probeerde het jolig te zeggen.
Dien avond moest ze vertellen van Engeland, en van haar plannen omtrent de
studie.
‘Het leven gaat nu beginnen, moet je denken, het werkelijke leven. Tot nu toe was
het nog spel.’
‘Maar vader.’
‘Nou ja, ernstig genoeg voor een kind, natuurlijk.’
‘Ik heb toch dikwijls hard gewerkt op school; het laatste jaar, toen ik voor mijn
examen zat, bijvoorbeeld.’
‘Zeker.’
‘En toen moeder stierf en ik uit huis ging, dat was heusch ook al...’ Haar oogen
waren wijd open van ontroerenden ernst.
‘O ja kind. En nu heb je flink genoten daar in Engeland, hè?’
‘Maar genieten is evenmin spel.’
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Geert lachte luidkeels. ‘O Anke, Anke.’ Lucy stond op en schudde haar in een
omarming zachtjes heen en weer. ‘En moet u u verbeelden, vader, een avond, den
laatsten avond dat...’
‘Lucy,’ zei ze smeekend.
‘Wat is 't? Ik wilde niets verklappen, hoor,’ fluisterde Lucy haar in.
‘Wat was er dien avond, Anke?’
‘Och niets, heelemaal niets. We hadden een verre wandeling gemaakt. Wacht, ik
heb prentbriefkaarten van dien tocht.’ IJverig liet ze ze zien en legde erbij uit: ‘Dit
is de weg naar het dorp, hij daalt den heuvel af, begrijpt u. Op den heuvel ligt het
huis.’
De oude heer luisterde vergenoegd naar haar opgewonden praten. Ze moest wel
heel veel hebben genoten, dacht hij. Maar genieten was geen spel, had ze gezegd,
het lieve kind. Hij glimlachte fijntjes en keek ongemerkt even naar Lucy en Geert,
die lachten toen ook juist. Geen spel, nee, nee.
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Bevolking en bedrijf in eene oud-Hollandsche stad
Door Mr. R. Bijlsma.
Wie als belangstellend vreemdeling bij een bezoek aan onze gewesten in het midden
der zestiende eeuw de Hollandsche poorterij had willen gadeslaan in hare dagelijksche
bedrijvigheid, zou daartoe uitnemend gelegenheid hebben gevonden in een stadje
als toen ter tijde Rotterdam was. Zeker, Rotterdam behoorde, met zijn ongeveer
zeven duizend zielen, slechts tot de kleine Hollandsche steden en had op verre na
niet de beteekenis, die aan de zes groote steden toekwam: Rotterdam was geen
aanzienlijke stad als Dordrecht, dat van oudsher den stapel van Rijnsche wijnen en
hout bezeten had; het kou als koopvaardijstad zich niet meten met Amsterdam,
vanwaar jaarlijks tal van schepen uitzeilden om de granen uit het Oostzee-gebied te
betrekken; Rotterdam telde geen overvloed van bierbrouwerijen, de nijverheid in
welke te Gouda, Delft en Haarlem zeer vele vermogende burgers een bestaan vonden;
de Rotterdamsche lakenbereiding mocht amper genoemd worden naast de draperie
van Leiden; - maar wel was Rotterdam, volgens het zeggen van tijdgenooten, een
stadje ‘zoo
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welvarend als in het land maar liggen mag’, opkomend door een bloeiend
bedrijfsleven, dat die takken van bestaan vereenigde, waarin het meerendeel van de
Hollanders dier dagen hun brood wonnen: Rotterdam kon in zooverre gelden als het
type eener kleine Hollandsche stad, doordat zoowel de neringen der waterstad als
die der landstad er werden aangetroffen, en juist de combinatie dezer twee groepen
van bedrijven den grondslag vormde van Hollands welvaren en karakteristiek was
voor het Hollandsche bedrijfsleven.
Uitgaande van onze tegenwoordige oeconomische verhoudingen valt het moeilijk,
zich dit welvaren primitief genoeg voor te stellen. In den opzet ervan blijven duidelijk
te onderkeunen de strooming der water- en die der landbedrijven, de beide elementaire
factoren, welke van oudsher de drijfkrachten waren geweest in de ontwikkeling van
het Hollandsche bedrijfsleven. Wat Rotterdam betreft, blijkt het door de ligging in
Schieland tegenover de Hollandsche eilanden tot een land- en marktstad, door zijn
ligging aan de Maas in de nabijheid der Noordzee tot een waterstad te zijn geworden.
De groep der Rotterdamsche landstadneringen omvatte: het landbouwbedrijf, dat
nog op vele plaatsen binnen de stadsmuren werd uitgeoefend; den handel in de
voortbrengselen van de Hollandsche zuivelbereiding, landbouw, vetweiderij en
veenderij (boter, kaas, granen, zaden, vlas, turf, vee); en de takken van nijverheid,
waarin deze landseigen grondstoffen verbezigd werden, o.a.: broodbakkerij,
bierbrouwerij, olieslagerij, zeepziederij. De bedrijven der waterstad waren: de
riviervisscherij, de Noordzee-visscherij op haring en kabeljauw, en de
binnenlandsvaart of koopvaardij langs de rivieren. De visscherij had den exporthandel
in haring en visch tot gevolg; en voor de uitoefening van visscherij en scheepvaart
waren verschillende industrieën noodig, zooals: scheepsbouw, zeilmakerij,
touwslagerij nettentaanderij, teerstoverij, blokmakerij enz. De toeneming dezer landen waterstadbedrijven maakte het mogelijk, dat Rotterdam zich ging ontwikkelen
tot een koopvaardij-
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stad, die niet slechts de eigen marktwaren binnenslands verhandelde, maar deze
goederen ook over zee uitvoerde, om ze te verruilen voor begeerde en deels onmisbare
vreemde producten, zooals: zout, wijnen, granen, hout, wol, enz.
Behalve deze twee groote groepen van bedrijven vond men in de stad de talrijke
beroepen, die overal konden voorkomen en zich bezig hielden met verkoop, bewerking
of vervaardiging van allerhande andere goederen, waren en voorwerpen, waaraan in
het dagelijksch leven behoefte bestond voor voeding, kleeding, huishouding en
huisvesting. Deze neringen waren gedeeltelijk aangewezen op grondstoffen en
artikelen, die uit den vreemde moesten worden betrokken. Tot dergelijke bedrijven
zou men kunnen rekenen beroepen als dat van: wollelakenkooper, lijnwaadverkooper,
houtkramer, ijzerkramer, glas- en aardewerkverkooper, kruidenier,
herbergier-wijnkooper; en in de tweede plaats vielen hiertoe te brengen de
verschillende ambachten en takken van nijverheid, die als grondstoffen wol, hout,
leer, metalen of aarde verwerkten, en waartoe dus behoorden: wollewevers,
lakenbereiders, kuipers, huistimmerlieden, schoenmakers, leerlooijers, grofsmeden,
pottebakkers, metselaars enz.
Op de hier genoemde neringen was in het midden der zestiende eeuw Rotterdams
welvaren gevestigd. Heeft men een overzicht van deze neringen, dan is tevens het
kader gegeven, waarbinnen zich de werkzaamheid van het voornaamste deel der
stedelijke bevolking bewoog.
De bezigheid van de bewoners der kloosters was uit den aard der zaak van weinig
beteekenis voor het bedrijfsleven. Zeer gering was het aantal der meer gegoede
ingezetenen, die uitsluitend een vrij beroep of ambt uitoefenden. De baljuw van
Rotterdam en de baljuw-dijkgraaf van Schieland (welk dubbel-ambt in dezen tijd
door een Rotterdamsch poorter bekleed werd) waren de meest op den voorgrond
tredende ambtspersonen. De secretaris der stad en de secretaris van het
hoogheemraadschap Schieland oefenden hun ambt nevens hun bedrijf uit; als notaris
fungeerde een geestelijke, die tevens provisor van het
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dekanaat Schieland was; andere publieke betrekkingen waren die van:
stadspensionaris, stadsdoctor, rector van de stadsschool, kamerbewaarder ten
raadhuize, chirurgijn van het stedelijk gasthuis, stadstimmerman, havenmeester enz.,
en ook onder dezen treffen wij verschillende functionarissen aan, die hun ambt bij
hun gewone beroep waarnamen. Behalve den stadspensionaris vond men in de stad
geen rechtsgeleerd advocaat; de geneeskundige wetenschap was vertegenwoordigd
door een paar doctoren in de medicijnen. De beoefenaars dezer geleerde beroepen
placht men met het praedicaat van ‘meester’ aan te duiden, een distinctief dat ook
gegeven werd aan de enkele andere ingezetenen, die zich door hun wetenschappelijke
kunde onderscheidden, zooals: de rector en meesters aan de stadsschool, de organist
en zangmeester van de Sint-Laurenskerk, en de chirurgijns-barbiers. De pastoor
(cureyt) der parochiekerk met de andere geestelijken droegen als priester het
praedicaat van ‘heer’.
Met het primitieve van het bedrijfsleven stond de eenvoud der bevolking op ééne
lijn. Rotterdam telde destijds onder zijn ‘rijkheid’, onder den kring waaruit de
vroedschappen en schepenen werden gekozen, slechts een vijftal families, die op een
verleden konden wijzen en voor regeeringsgeslachten doorgaan; onder de overige
poorters trof men wel gegoede ingezetenen aan, maar deze gegoedheid hadden zij
meer aan eigen werkzaamheid dan aan hun voorgeslacht te danken.
Bij het uitbreken der troebelen waren deze toestanden nog vrijwel bij het oude
gebleven. Eerst na de geuswording van Rotterdam, na de aansluiting der stad bij den
opstand tegen het Spaansche gezag, in Zomermaand van het jaar 1572, begon in dit
bedrijfsleven wijziging te komen, doordat Rotterdams ontwikkeling van
haringvisscherijstad tot koopvaardijstad een sneller tempo ging aannemen. De
haringvisscherij - of ‘haringteelt’ zooals destijds de gewone benaming luidde -, dit
bij uitstek Hollandsche bedrijf, verschafte een uitnemend export-artikel, en de
haringhandel leidde van zelf tot den ruimeren vorm van
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koopmanschap, die de voortbrengselen der landseigen visscherij en zuivelbereiding
naar overzeesche gewesten uitvoerde, om daarvoor de producten uit den vreemde in
ruil te betrekken. Naarmate de Rotterdamsche koopvaardij in beteekenis toenam,
zou in de reeks der beroepen het koopmansbedrijf geleidelijk meer naar voren komen,
en de figuur van den koopman een al breedere plaats gaan innemen in de
Rotterdamsche bedrijvigheid.
Met de ontwikkeling van dit bedrijfsleven ging samen die van het maatschappelijk
leven, dat buitendien den weerslag ondervond van de verandering, welke in den
politieken toestand der opstandige gewesten was ingetreden. De waardigheid van
het stadsbestuur steeg, doordat ook de kleine steden, als leden der Staten van Holland
en Westvriesland, stem kregen in de leiding der hooge regeerings-aangelegenheden,
en deze stijging bracht van zelf mede een vermeerdering van het
verantwoordelijkheidsgevoel en van het daarmee samengaande besef van eigenwaarde
bij de stadsbestuurders.
Het ingang vinden van nieuwe zeden is o.a. merkbaar in het toenemend gebruik
om achternamen (geslachtsnamen) aan te nemen. Buiten den kring der rijkheid, der
regeering, trof men in het toenmalige Rotterdam nog maar weinig geslachtsnamen
aan: de gewone burger noemde zich, naar ouden trant, met doopnaam en vadersnaam.
Aan den aangenomen achternaam werd trouwens niet eens altijd de beteekenis
gehecht, die wij thans aan den geslachtsnaam toekennen: er zijn tal van gevallen aan
te wijzen, dat zoons zich niet met den achternaam van hun vader noemden. Dergelijk
niet-overnemen kwam in het bijzonder voor, wanneer kinderen bij den doop vernoemd
waren naar den grootvader van moederszijde en deze voorvader een geacht man was
geweest, wiens achternaam een goeden klank had in Rotterdam; de benoemde
kleinzoon nam dan niet den geslachtsnaam van zijn vader over, maar ging, met den
voornaam, ook den achternaam van dien grootvader dragen. Eveneens geschiedde
het wel, dat broeders bij aanneming van een naam ieder een anderen ge-
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slachtsnaam kozen, zoodat ook door deze handelwijze dragers van verschillende
achternamen toch tot een zelfde familie (in patriarchalen zin) konden behooren.
De gewoonte der naamsaanneming sloeg van de rijkheid op de andere
bevolkingsgroepen over. In de keuze van den naam ging men veelal met eenigen zin
te werk: men ontleende dezen aan de plaats van herkomst, aan een grondbezit, aan
zijn beroep of een beroepswerktuig, aan zijn woonhuis, aan zijn schip; ook koos men
wel den naam van eene elders woonachtige familie; soms bleef het patronymicum
als achternaam bestaan of behield men zijn alias, waartoe meest een lichamelijke of
karaktereigenaardigheid de aanleiding was geweest.
Het verband dat er bestond tusschen bevolking en bedrijf leert men het best kennen
uit de sociale geschiedenis van de eenigszins welgestelde geslachten, die te Rotterdam
hebben gewerkt1). Deze genealogische gegevens wijzen vooreerst uit het veelvuldig
voorkomen van een familiebedrijf of familieberoep. Regel was, dat van de zonen
één of meer het beroep van hun vader gingen uitoefenen. Te eer was dit de oplossing
der beroepskeuze, wanneer men een bloeiende zaak bezat en er dus alle reden bestond,
zijn nering door het nageslacht te doen voortzetten. Hetzelfde verschijnsel valt ook
herhaaldelijk waar te nemen bij de ambachten of nijverheidsberoepen, in welke een
zekere vakkundigheid werd vereischt: hier werkte het gildewezen mede tot
bestendiging van het familieberoep en tevens tot het op peil houden der
vakbekwaamheid. Daarenboven vallen de tallooze gevallen op, dat zonen en dochters
van bedrijfs- of vakgenooten met elkander in het huwelijk traden; op die wijze kreeg
men niet slechts geslachten, maar zelfs uitgebreide complexen van families, die zich
groepeerden om één zelfde bedrijf of nering. De neiging om

1) Over een 800-tal families, wier opkomst en werkzaamheid in het tijdsbestek van 1550-1650
valt, zijn door mij archief-aanteekeningen bijeengebracht, en deze verzameling van gegevens
stelt ons in staat, de geschiedenis van het voornaamste deel der Rotterdamsche bevolking
van toenmaals in zijn geheel te overzien en in bijzonderheden na te gaan.
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het familiebedrijf te bestendigen komt ook uit in de talrijke gevallen, waarin, bij
gebreke van zonen, een schoonzoon als opvolger in de zaak optrad: zoodoende gelukte
het soms, geslachten lang een zaak te continueeren.
Een zelfde onderscheiding als bij de bespreking der Rotterdamsche neringen werd
toegepast, toen wij twee groote groepen van bedrijven als landstadbedrijven en
waterstadbedrijven aanduidden en daaraan een derde rubriek van neutrale bedrijven
toevoegden, zou eveneens bruikbaar zijn bij de karakteriseering van tal van
Rotterdamsche geslachten. Menig geslacht toch zou men, al naarmate zijn leden in
een waterstad- of landstad-bedrijf een bestaan vonden, kunnen bestempelen als
‘waterstad-’ of ‘landstadgeslacht’. In deze richting voortgaande zou men, met nog
engere preciseering, vele geslachten kunnen etiquetteeren met den naam van de
grondstof of handelswaar, met welke de leden der familie plachten doende te zijn.
Wij vinden bijvoorbeeld verschillende geslachten, welker werkzaamheid zich beweegt
om voorwerpsnamen als: haring, bier, graan, wol, laken, hout, teer, leder, enz., en
wier geschiedenis door een dezer zaken bepaald wordt. Met groote duidelijkheid
blijkt dit in de vele gevallen, waarbij de grondstof ons de aanwijzing verschaft over
de opkomst van een geslacht. De gang van zaken was dan meest deze, dat iemand
die zich met visscherij, nijverheid of ambacht geneerde, daarmede ging combineeren
den handel in de grondstof of het artikel, dat men door zijn beroep goed had leeren
kennen. Zoo werkten haringkuipers of stuurlieden ter haringvisscherij (die dus met
het artikel haring vertrouwd waren geraakt) zich op tot haringkooper, zeilmakers
begonnen handel te drijven in teer en pek, kuipers en timmerlieden gingen over tot
den houthandel, bakkers richtten eene bierbrouwerij op of vingen aan in graan te
handelen, drapeniers en lakenbereiders trachtten over te gaan tot den lakenhandel,
schoenmakers tot de leerlooijerij of huidekooperij, herbergiers en wijnkuipers tot
den wijnhandel, grofsmeden tot den ijzerhandel en zoo voorts.
In de jaren van den opstand trok Rotterdam door zijn
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gunstige en beveiligde ligging vele bewoners van elders tot zich. Deze toevoer was
trouwens noodig om het bevolkingscijfer te doen stijgen; wel volgden in de meeste
gezinnen (ook onder de meer gezeten kringen) de geboorten elkander snel op, maar
daartegenover stond de verschrikkelijke sterfte, waaraan alle leeftijden onderworpen
waren. Door deze toeneming der bevolking bleef ook het bedrijfsleven aangroeien.
Onder de nieuwe, van buiten gekomen arbeidskrachten kunnen wij onderscheiden
de nieuwelingen voor de waterstad- en die voor de landstadbedrijven. Voor de
waterstad Rotterdam was van belang de vestiging van stuurlieden ter haringvisscherij,
haringkoopers-reeders, zeilmakers, enz. afkomstig uit de kleine watersteden en uit
de kustdorpen, als: Delfshaven, Schiedam, Brielle, Goedereede, Katwijk, Zandvoort,
enz.; voor de landstad (handel in koren, zaad, meekrap) kwam de aanvoer van versche
krachten uit de Schielandsche dorpen, het Puttensche gebied en andere Hollandsche
eilanden, zooals uit: Rhoon, Poortugaal, Zuidland (Blenckvliet), Goudswaard,
Sommelsdijck, Middelharnis enz.
De combinatie waterstad-landstad-nijverheidsstad vinden wij terug in de
samenstelling der stadsregeering. Onder de 32 vroedschappen - waarop in het jaar
1580 het vroedschapsgetal gebracht was - komen voor: 6 kooplieden (van wie twee
voornamelijk haringhandel dreven) + 4 poorters, die een waterstadbedrijf uitoefenden:
touwslagerij, scheepsbouw, teerstoverij; vervolgens één geneesheer, die tevens een
bierbrouwerij en nettentaanderij bezat. De landstad is vertegenwoordigd door: 4
bierbrouwers benevens 9 poorters, die hun bestaan vonden in een ander
landstadbedrijf, namelijk als: bakker, olieslager, handelaar in landbouwproducten
en agrariër. De overige 8 vroedschappen vormen de derde groep, die van de neutrale
neringdoenden; zij bestond uit: lakenkoopers, lakenververs en drapeniers, en had
dus alleen vertegenwoordigers voor de wolnering cum annexis.
Ziehier het bedrijf der mannen, aan wie, bijgestaan door den stadspensionaris Mr.
Johan van Oldenbarnevelt,
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in de moeilijke tijden van den opstand, het bestier der stadshuishouding was
toevertrouwd. Wij verwonderen ons niet te zeer, wanneer een jong geleerde als de
Utrechtenaar Arent van Buchell, die destijds Rotterdam bezocht, in zijn dagboek de
stad kenschetst als een opkomende koopvaardijstad, voornamelijk bewoond door:
‘nautae et piscatores’, als een waterstadje, dat meerendeels schippers en visschers
tot inwoners had! Maar juist het bedrijf dezer schippers en visschers zou danig
meehelpen om Rotterdam vooruit te brengen in de goede richting, die voor de
Maasstad àl meer in de lijn van den waterweg naar zee zou blijken te liggen.
Tijdens de voor Hollands welvaren zoo belangrijke periode, die samenviel met het
aanvangstijdperk van de Republiek der Geüniëerde Provinciën, met de ‘Tien Jaren
uit den Tachtigjarigen Oorlog 1588-1598’, bleef Rotterdam bij machte, tot de
Hollandsche bedrijvigheid naar behooren zijn deel bij te dragen. De twee voornaamste
factoren, die zich daarbij lieten gelden, waren 1o de gestadige toeneming der
Rotterdamsche koopvaardij, en 2o de werkzaamheid van de talrijke nieuwe burgers,
die uit de Zuidnederlandsche gewesten uitgeweken, Rotterdam tot hun woonplaats
hadden gekozen.
De snelle ontwikkeling van de Hollandsche overzeesche koopvaardij in de ‘Tien
Jaren’ hield ten nauwste verband met Hollands ligging in Europa, welke den koopman
gelegenheid gaf, om met den uitvoer van de voortbrengselen der landseigen
zuivelbereiding en haringvisscherij te vereenigen den handel in de producten, die uit
het Oostzeegebied en uit de Oceaan-havens van Frankrijk en Portugal-Spanje konden
worden betrokken. Van de ontwikkeling dezer Hollandsche koopvaardij geeft
Rotterdam ons een typisch voorbeeld; het blijkt, hoe ook hier uit de
haringvisscherijstad de koopvaardijstad groeide, en hoe de handel in de nationale
voortbrengselen zich uitbreidde tot een ruimere koopmanschap, die bovendien de
Wester-
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sche waren naar Oosten en de Oostersche waren naar Westen verhandelde.
Spreken wij van Rotterdams toenemende scheepvaartbeweging in dit tijdperk, dan
valt daarbij niet uitsluitend te denken aan de overzeesche scheepvaart. Juist waar het
de bloei van Rotterdam betreft, mag worden geconstateerd, dat de binnenlandsvaart,
de schipperij langs de rivieren, haar groote beteekenis behield naast de opkomende
koopvaardij ter zee. De Rotterdamsche binnenschipperij werd tot een geregeld verkeer
langs de Maas en langs de Rijnarmen, en de binnenlandsvaart voorzag de Hollandsche
eilanden en het Nederlandsche achterland, dat langs deze rivieren en hare vertakkingen
te bereiken was, met levensmiddelen en koopmanschappen van allerlei aard. Het is
niet mogelijk, hierover statistische gegevens te verstrekken, maar slaan wij
Rotterdamsche boedelinventarissen op, dan wijzen deze duidelijk uit, hoe talrijke
inschulden Rotterdamsche burgers hadden uitstaan in de plaatsen, gelegen in of nabij
het stroomgebied der twee groote rivieren.
In het laatste decennium der zestiende eeuw ging Rotterdam het gebied, waarmede
het handelsbetrekkingen onderhield, snel uitbreiden. Men beperkt zich bij de
Westervaart niet langer tot Europa's Westkust, maar passeert de Straat van Gibraltar
om de Middelandsche Zee in te zeilen; dra is ook het eigen werelddeel niet meer
voldoende en wagen de schepen zich verder zuidwaarts voor een bezoek aan de
eilanden nabij Afrika's Oceaankust; de reis naar Guinea volgt en wordt gecombineerd
met het oversteken naar de Nieuwe Wereld, naar Brazilië. In den zomer van 1598
zeilen van Rotterdam twee smaldeelen uit, om te trachten door Straat Magelhaens,
langs Amerika's zuidpunt, Indië te bereiken; drie jaren daarna keert Olivier van Noort
met zijn admiraalschip terug: Oost-Indië is bezocht en een Rotterdamsch burger
uitgevaren voor rekening eener Hollandsche compagnie, heeft als eerste Nederlander
de reis om den aardbol tot een goed einde gebracht: voor den oudhollandschen
ondernemingsgeest lag thans de wereld open.
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Veel hadden tot de toeneming der handelsbeweging, zoowel te Rotterdam als elders,
bijgedragen de Antwerpsche en andere Zuid-Nederlandsche kooplieden, die zich in
de Hollandsche en Zeeuwsche havensteden waren komen vestigen. De deelneming
dezer immigranten gold in het bijzonder de Westervaart, aangezien Antwerpen
voorheen de groote stapelplaats was geweest van de westelijke handelswaren (wijnen,
zuidvruchten, kruidenierijen, verfstoffen, specerijen enz.) en de uitgeweken kooplieden
niet verzuimden in hunne nieuwe woonsteden de oude handelsbetrekkingen zoo veel
mogelijk aan te houden. Hoewel in minder mate dan Amsterdam en Middelburg, zou
ook Rotterdam beduidend profiteeren van dezen toevoer van Zuidnederlandsche
koopmansbekwaamheid, werkkracht en kapitaal, die vooral ten goede kwam aan de
vermeerdering van Rotterdams Westersche handelsrelaties.
Het was echter niet alleen Antwerpen geweest, dat een groot deel van zijn welvaart
naar de Noordelijke gewesten had zien overgaan; uit alle steden en plaatsen van
Brabant, Vlaanderen, Luik, Henegouwen en andere Zuidnederlandsche gewesten
waren - vooral nadat achtereenvolgens de voornaamste steden als Yperen, Brugge,
Gent en Brussel zich aan het Spaansche gezag hadden onderworpen - talrijke scharen
van burgers uitgeweken, die hun bedrijf en vermogen naar de Hollandsche en
Zeeuwsche steden overbrachten. Ook Rotterdam ontving ruimschoots zijn deel van
deze vluchtelingen; hoeveel hunne werkzaamheid voor de stad beteekend heeft,
wordt ons duidelijk, wanneer wij de archiefstukken uit deze periode raadplegen.
Het bedrijfsleven in de Brabantsche, Vlaamsche en andere Zuidnederlandsche
groote en kleine steden had een ander karakter dan aan het Hollandsche eigen was.
De gewone Hollandsche bedrijvigheid hield zich - zooals wij voor Rotterdam
besproken hebben - nog voornamelijk bezig met grondstoffen en koopmanschappen
als: haring, bier, kaas, zout, hout, hennep, teer enz., meerendeels goederen dus, die
destijds in de handelswereld bekend stonden
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als: ‘grove waren’ of ‘lastgoederen’ (waarvan de vrachtprijs per last werd verrekend).
Het bedrijfsleven in de Zuidnederlandsche gewesten daarentegen bewoog zich in het
bijzonder om de zoogenaamde ‘fijne waren’, om de koopmanschappen, die in het
handelsverkeer ‘stukgoederen’ werden genoemd. Tot deze goederen, welke men per
stuk opgaf en ook wel als ‘kostelicke’ (kostbare) waren aanduidde, behoorden onder
meer: geweven stoffen, kramerijen, wijnen, olie, zuidvruchten, kruidenierijen,
specerijen, verfstoffen, edele metalen, koper, tin. De bevolking der Zuidnederlandsche
gewesten had zich sedert eeuwen toegelegd op de textielindustrie, en de fabricage
van wollelaken, zijdelaken, lijnwaad en andere stoffen had vooral aan de Vlaamsche
en Brabantsche steden en industriedorpen welvaart gebracht. Behalve in de
textiel-industrie hadden de Zuidnederlandsche gewesten ook op ander gebied de
leiding; zij telden onder hunne inwoners in veel grooter mate dan zulks in de
Noordelijke steden het geval was, neringdoenden, die hun bestaan vonden in het
maken of verhandelen van gebruiksvoorwerpen, voor welker vervaardiging eene
zekere mate van kunstvaardigheid werd vereischt, van die talrijke artikelen dus,
welke tot veraangenaming van het dagelijksch leven of tot versiering konden dienen.
Met de vestiging der talijke Zuidnederlanders kwamen ook hunne neringen naar
hier over. In het algemeen waren de emigranten geen plattelandsbewoners, maar
afkomstig uit de steden en industriedorpen, waar zij meestal tot den middenstand en
den ambachtsstand behoord hadden. Wij vinden onder hen in grooten getale
voormalige inwoners van steden als: Antwerpen, Mechelen, Brussel, Gent, Brugge,
Yperen, Oudenaerde, Kortrijck, Rijssel, Duinkercken, Ostende, Dendermonde, Aelst,
Sint-Truyen, Diest, Turnhout enz.; eveneens van meer nabijgelegen Brabantsche
steden als: 's Hertogenbosch, Breda, Tilburg, Oosterhout en Bergen-op-Zoom.
Zeer velen der nieuwe Rotterdamsche ingezetenen beschikten over eenige middelen.
Hunne betrekkelijke gegoedheid komt o.a. aan den dag, doordat de meesten hunner
wrij spoedig na hunne vestiging er toe overgingen een
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woonhuis aan te koopen; wel was met zoo'n aankoop niet altijd terstond een belangrijk
bedrag gemoeid, aangezien men gewoonlijk slechts een klein gedeelte van de koopsom
in ‘klinckenden en blinckenden gelde’ uitkeerde, maar toch wijzen deze transacties
niet op een totaal gebrek aan bedrijfskapitaal.
De herkenning der Zuidnederlanders, wanneer zij in de archiefstukken vermeld
worden, valt ons gemakkelijk door hunne namen. Ook op dit punt was men in de
Zuidnederlandsche gewesten de Noordelijke vooruit; terwijl - zooals hierboven reeds
gezegd is voor Rotterdam - in de Hollandsche steden alleen de meer gegoede burgers
destijds een achternaam droegen en dan nog gewoonlijk genoemd werden voluit met
voornaam + patronymicum en achternaam (bij voorbeeld: Fop Pietersz. van der
Meyden), was men onder de Zuidnederlanders een faze verder, daar het patronymicum
veelal reeds was uitgevallen, zoodat men alléén onder voornaam + geslachtsnaam
bekend stond (bijv. Jacques Merchys).
Rotterdam kon den toevoer der nieuwe krachten uitnemend gebruiken; de stad
telde genoeg ingezetenen, die werkzaam waren in de ‘grove goederen’ en in de
waterstadbedrijven; uit het Hollandsche deel der bevolking konden manschappen in
overvloed worden aangeworven om de koopvaardij, de binnenlandsvaart, de
haringvisscherij en de andere waterstadneringen als scheepsbouw, touwslagerij en
zeilmakerij te bedienen; daarnaast konden de Zuidnederlanders hunne tradities
getrouw blijven en in het bijzonder zich op het terrein der ‘fijne waren’ nuttig maken.
Onder de scharen van uitgewekenen, die zich te Rotterdam kwamen nederzetten,
treffen wij in de eerste plaats aan tallooze vertegenwoordigers van de groep der
textielindustrie, manufactuurververij en manufactuurhandel, zooals:
wollelakenkoopers, zijdelakenkramers, drapeniers of wollelakenmakers,
wollelakenbereiders of droogscheerders, kousemakers, garentwijnders, linnenwevers,
servetwerkers, tijkwerkers, passementwerkers, lintwevers, spellemakers
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(kantwerk), lijnwaadverkoopers, lakenververs (‘blauw’- of ‘karmozijnververs’),
kouseververs, linnenververs, zijdereeders en zoo meer. Eene tweede categorie vormen
de handelaars in de Fransche en Zuideuropeesche handelswaren, de neringdoenden
dus, die zich bezig hielden met grossierderij in wijnen, kruidenierij en
suikerbakkerij-raffinaderij. Vervolgens zou men kunnen onderscheiden de groote
groep van ambachten en neringen, waarin grondstoffen als leer, werkhout, papier,
edele metalen, of voorwerpen daarvan vervaardigd, werden bewerkt of verhandeld,
- bedrijven die weliswaar reeds te Rotterdam inheemsch waren, maar waarbij eenige
hulp van buiten toch zeer goed te pas kwam: wij noemen bijvoorbeeld de goud- en
zilversmederij, die weldra door vele Zuidnederlanders te Rotterdam zou worden
beoefend; voorts beroepen als dat van: handschoenmaker, bontwerker, hoedemaker,
schrijnwerker, boekdrukker, borduurwerker.
Qualitatief was derhalve de Zuidnederlandsche toevoer van de grootste beteekenis
voor Rotterdams welvaren. Vragen wij nu, wat deze inslag quantitatief voor de
toeneming van het Rotterdamsche bevolkingscijfer beteekend heeft, dan kan ook dit
punt vrij nauwkeurig worden toegelicht. Wij nemen daartoe te baat de cijfers, die
ons de trouwboeken verschaffen: deze registers vermelden de plaatsen van geboorte
(doop) der in het huwelijk tredenden1). Uit deze akten blijkt, dat in het lustrum 1588
tot en met 1592 te Rotterdam werden ingeschreven 1308 trouwparen, en dat onder
dit aantal niet minder dan 401 bruidegoms voorkwamen, die afkomstig waren uit
Vlaanderen, Brabant,

1) Aangezien men òf kerkelijk òf burgerlijk trouwde, vielen hier 2 registers te raadplegen: het
trouwboek der Groote Kerk en het stadstrouwboek. Het kerkelijk trouwregister is in de eerste
plaats een register van ondertrouw, en bevat inschrijving van alle paren, die te Rotterdam
kerkelijk in ondertrouw werden opgenomen en waarvan dus òf bruidegom òf bruid te
Rotterdam woonachtig waren; het stadstrouwboek vermeldt alleen de ten stadhuize gesloten
huwelijken. Voor mijn cijfers heb ik nu de kerkelijke ondertrouw-inschrijvingen en de
burgerlijke huwelijksvoltrekkingen bijeen geteld.
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Henegouwen, Luik, Limburg en andere Zuidnederlandsche gewesten. In het jaar
1595 bedroegen deze cijfers nog: 62 Zuidnederlanders op een totaal van 292, in het
jaar 1598: 75 op 278 huwelijksinschrijvingen. De telling over het jaar 1605 levert
als resultaat, dat van 371 bruidegoms er 71 van Zuidnederlandschen oorsprong waren.
De hier verstrekte cijfers wijzen dus uit, dat in de eerste jaren hunner vestiging,
het aandeel der Zuidnederlanders aan de huwelijken niet minder dan 4/13 of ruim
0,3 bedroeg, en dat deze verhouding in de jaren 1595, 1598 en 1605 nog
onderscheidelijk stond op + 0,21, op 0,27 en op + 0,16. Aannemelijk schijnt nu de
gevolgtrekking, dat bij den aanvang der zeventiende eeuw de Zuidnederlandsche
inslag ongeveer 1/5 gedeelte van de Rotterdamsche bevolking heeft uitgemaakt.
De Zuidnederlanders gingen in de Noordelijke gewesten amper voor stamgenooten
door. Nog in het jaar 1608 slaakt een scherpzinnige kop als Willem Usselincx de
klacht: hoe de uitgewekenen voor vreemden werden gehouden en nergens in gekend,
niet meer dan Franchoisen, Hoogduitschen, Engelschen of andere naties. Hetzelfde
was te Rotterdam het geval; een staaltje daarvan geeft een resolutie der vroedschap
uit het jaar 1591, waarbij besloten werd in de Admiraliteitscolleges geen Vlamingen
of andere vreemde personen te benoemen, maar alleen goede patriotten, wezende
ingeborenen van den Lande.
Ook uit het stadsbestuur bleef men de Zuidnederlanders weren; formeele bezwaren
konden hier niet gelden, want voor de benoeming tot regent werd, volgens de
stads-privileges, in zake nationaliteit en inwonerschap alleen vereischt, dat men 5
jaren lang het poorterschap had bezeten. Eerst in het jaar 1603 kreeg een
Zuidnederlander zitting in de stadsregeering, maar daarbij bleef het ook: van de
generatie, die zich te Rotterdam was komen neerzetten, zou verder niemand tot deze
onderscheiding door de vroedschap worden voorgedragen.
Over het algemeen hielden de Zuidelijken veel voeling onder elkander; talrijk zijn
te Rotterdam de huwelijken,
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waardoor de banden tusschen de verschillende familiën nauwer werden aangehaald.
In de Rotterdamsche maatschappij was door de aanwezigheid der Brabanders en
Vlamingen meer teekening gekomen. Ook factoren van anderen aard hadden
medegewerkt de gesteldheid der bevolking te veranderen. De hervormingen op het
gebied van het staatkundige en kerkelijke leven lieten zich in het maatschappelijk
leven gelden, en niet minder groot was de invloed der zich wijzigende oeconomische
toestanden op het dagelijksch leven. Langzamerhand begonnen vele inwoners in
goeden doen te geraken en enkelen slaagden er zelfs in, een niet onaardig fortuin
bijeen te garen.
In de periode vóór 1588 had men de meest vermogende Rotterdamsche burgers
nog onder de bierbrouwers te zoeken; met de opkomst der koopvaardij variëert de
rangschikking en treedt de koopman naast den bierbrouwer in het voorste gelid der
welgestelde ingezetenen. Het was een tijd, waarin men veel handelde en veel beleefde,
een tijd waarin het mogelijk was zijn slag te slaan, indien men wat aandurfde en een
greintje fortuinlijkheid niet ontbrak. Menig Hollandsch koopmansvermogen is in
deze jaren verdiend. Te beter gelegenheid tot slagen bood zich aan, wanneer een lang
leven iemand was beschoren (hetgeen onder de onhygiënische en onmedische
omstandigheden van toenmaals op zichzelf reeds wees op een robust gestel); men
was dan in staat zijn voorsprong te vergrooten en lange jaren aaneen zijn zaken uit
te breiden of de overgewonnen penningen uit te zetten. Bij een dergelijke
koopmansfiguur vangt de geschiedenis van menig Hollandsch regentengeslacht aan.
Kwam daarentegen de vader vroeg aan het gezin te ontvallen, hetgeen dikwijls
geschiedde, dan was de opkomst van een geslacht meestal voor geruimen tijd
vertraagd: de kinderen bleven overgeleverd aan het goedvinden van een voogd, of
wel - wat regel was - de moeder hertrouwde en een stiefvader kreeg medezeggenschap;
in geen van beide gevallen behoefden de vaderlooze kinderen op een flinke erfenis
te rekenen.
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Het kon niet uitblijven, of men verruimde op de nieuwe banen, door het bedrijfsleven
ingeslagen, tevens zijn inzicht en zijn kennis. Jonge koopmanszonen maakten als
commiezen van hun vader of van bloedverwanten de scheepsreizen mede, bezochten
vreemde steden, aanschouwden andere toestanden, kregen rekening te houden met
onbekende zeden en omgangsvormen. Tal van jonge Nederlanders, waaronder ook
Rotterdammers, waren tijdens de regeeringsperiode van Philips II in de Portugeesche
havensteden gevestigd om daar als factoor de belangen hunner Nederlandsche
principalen te behartigen.
In het jaar 1596 besloot het Rotterdamsche stadsbestuur, in navolging van
Antwerpen en waarschijnlijk op aansporing, althans onder raadpleging van enkele
voorname Zuidnederlandsche immigranten, een Beurs van koophandel op te richten
en een courtagetarief voor de makelaars vast te stellen. Enkele jaren later volgt de
instelling van een Kamer van assurantie, een college dat uitsluitend tot taak had de
rechtspraak in zaken van ‘zeerecht’ of ‘waterrecht’.
Het inwinnen van het advies der Zuidnederlanders over nieuwigheden als
beurs-reglement en makelaardij-tarief wijst er wel op, hoe hunne meerderheid in
handelskennis hier erkend en.... geëxploiteerd werd. Van eene dergelijke erkenning
gaven ook de bewindhebbers van de Kamer Rotterdam der O.I. Compagnie blijk bij
de benoeming van den boekhouder der Kamer; voor deze betrekking koos men een
handelsbediende (overigens een Rotterdamschen schipperszoon), die werkzaam was
geweest op het comptoir van den bekenden Zuidnederlandschen koopman Johan van
der Veken, en dus onder diens leiding zijn handelskennis had opgedaan.
De vroedschap had er, in de periode van 1588 af tot het jaar 1609, voor gezorgd,
dat bij vervulling van vacatures in haar college, herhaaldelijk kooplieden op de
nominatie werden gebracht. Van de in dit tijdstip opengekomen plaatsen vielen er
11 ten deel aan de koopvaardij- en visscherijstad (9 kooplieden, waaronder 6, die
zich voornamelijk met haringkooperij-reederij bezig hielden; benevens 2 touw-
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slagers); de landbedrijven werden 7 maal bedacht (hieronder 4 bierbrouwers); voorts
4 vertegenwoordigers van de groep draperie en lakenhandel, en 1
leerlooijer-schoenmaker. De vroedschap, zooals deze zich bij den aanvang van het
Twaalfjarig-Bestand weder tot 24 leden had laten slinken, telde 10 vroedschappen,
die de koopvaardij- en waterstad vertegenwoordigden.
‘Door Godes gratie is die stadt Rotterdam van een cleyne en onbekende tot een groote
en vermaerde Coopstadt geworden, die in diverse landen en eilanden haren handel
is drijvende ende dagelijks meerder is floreerende’. Zoo was het inderdaad: van een
tierig land- en waterstadje, gelijk het bij het uitbreken van den opstand was, had
Rotterdam zich tegen den aanvang van de Treves ontwikkeld tot een koopvaardijstad,
die in hare veelzijdigheid van streven de voornaamste neringen omvatte, waaraan
destijds de Hollandsche en Zeeuwsche steden haar welvaren te danken hadden.
In deze bedrijvigheid viel nog duidelijk op te merken de onderstrooming, die
voortvloeide uit het verleden, uit het Rotterdam van het landsheerlijke tijdperk, dat
voor zijn handel hoofdzakelijk was aangewezen op de voortbrengselen van de
Hollandsche zuivelbereiding en op de vangsten van de haringteelt; deze
onderstrooming had geleid tot de breedere strooming van de koopvaardij ter zee, van
het internationale verkeer, die àl meer het karakter van Rotterdams oeconomische
leven zou gaan bepalen en de stad eerlang op de plaats zou brengen van de tweede
koopstad van Holland; en bij deze bedrijvigheid had zich als derde factor gevoegd
de werkzaamheid der talrijke naar Rotterdam uitgeweken Zuidnederlanders, die zich
spoedig in het zakenleven met onderscheiding zouden gedragen. Het samenkomen
dezer drieërlei factoren: de inheemsche, de internationale en de zuidnederlandsche,
leidde tot een geheel, dat destijds aan Rotterdam het karakter gaf van een
wereldje-in-het-klein van het Hollandsch-Zeeuwsche bedrijfsleven.
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Allereerst deed Rotterdam door zijn zeer belangrijke haringvisscherij denken aan de
steden, waar dit klassieknationale bedrijf tot den grootsten bloei was gekomen: aan
de andere Maassteden (Brielle, Vlaardingen, Schiedam, Delftshaven) en aan de
Westfriesche havens; als plattelandscentrum en marktplaats van Hollandsche en
Zeeuwsche zuivel- en landbouwproducten (boter, kaas, granen, zaden, vlas, meekrap,
turf) stond Rotterdam op één lijn met land- en marktsteden als: Gouda, Gorinchem,
Schoonhoven, Alkmaar en Zierikzee; de toeneming der bierbrouwerij zou Rotterdam
weldra plaatsen naast de steden, waar van oudsher deze graan-nijverheid de meeste
beteekenis had, maar de brouwerij thans aan het zinken was, naast Delft en Gouda;
en door zijn binnenlandsvaart onderhield de Maasstad langs Maas, Rijn en Schelde
een druk verkeer met de naburige gewesten Gelderland, Brabant, Zeeland en
Vlaanderen, zoodat Rotterdam als rivierstad stellig den voorrang had gekregen boven
Dordrecht.
De koopvaardijstad Rotterdam, de haven van internationale scheepvaart, onderhield
handelsbetrekkingen met de vier destijds bekende werelddeelen. Uitteraard viel van
dit verkeer het grootste deel toe aan de Europeesche koopvaardij, en onder deze lieten
zich weder drie takken van scheepvaart als de meest beteekenende onderscheiden:
1o. de koopvaardij op Frankrijk; 2o. de Oostervaart of scheepvaart op de Duitsche
Noordzeehavens en op de Oostzee; 3o. de vaart op Engeland-Schotland. Door de
deelneming aan de Oostervaart nam Rotterdam een bescheiden plaats in naast de
handelssteden, die voornamelijk met het Oostzeegebied betrekkingen onderhielden:
het machtige Amsterdam in de eerste plaats en vervolgens de Westfriesche havens,
Enkhuizen en Hoorn. De koopvaardij op Frankrijk maakte Rotterdam tot de gelijke
van de koopstad, die bekend stond als stapelplaats van Fransche wijnen, van Zeelands
hoofdstad: Middelburg. Door de Rotterdamsche vaart op Engeland-Schotland kon
eveneens de gedachte aan Zeeuwsche havens worden opgewekt: aan Middelburg,
dat destijds als residentie diende
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aan de Court der Merchants-Adverturers; en aan Veere, hetwelk de invoerhaven was
der Schotsche stapelgoederen. Zoo kwam zelfs aan Rotterdams internationale
scheepvaartverkeer het tweezijdig, Hollandsch-Zeeuwsch karakter uit der stad, die
door hare ligging in Holland nabij Zeeland reeds in hare binnenlandsche bedrijvigheid
het karakter van deze twee gewesten vereenigde.
Met de verschillende hier genoemde havensteden had Rotterdam gemeen de talrijke
takken van nijverheid, die voor de koopvaardij en visscherij onontbeerlijk waren,
zooals: scheepsbouw, zeilmakerij, touw- of wantslagerij, nettentaanderij, teerstoverij,
blokmakerij, ankersmederij en zoo meer. Het voorhanden zijn van de uit den vreemde
betrokken grondstoffen leidde voorts tot verschillende industriëen; behalve de van
ouds bekende bedrijven trof men eerlang te Rotterdam ook aan de nieuwe takken
van nijverheid, zoodat de stad kon wijzen op zeepziederijen, brandewijnbranderijen,
suikerraffinaderijen, glasblazerijen en plateelof tegelbakkerijen (reeds in den tijd van
het Bestand 2 glashuizen en 5 bakkerijen), een buskruitmolen, leerlooyerijen,
runmolens, pottebakkerijen, enz. En naast de velerhande particuliere trafieken en
kleine industrieën trof men binnen zijn muren bovendien nog aan het bedrijf van het
Regeeringscollege, waaraan de publieke zorg voor de bescherming der
koopvaardijvloot was toevertrouwd: de Admiraliteit op de Maas had een eigen
timmerwerf met tuighuis en een geschuthuis (waarvan de geschutgieter tevens
klokgieter was); op de Admiraliteitsschepen, die de zee moesten beveiligen en de
koopvaarders convoyeeren, deden vele Rotterdammers dienst; en zelfs aan den wal
vond menigeen een bestaan als Admiraliteits-ambtenaar of beambte bij het College
of bij de Convoyen en Licenten.
In dit eigenaardig Hollandsch-Zeeuwsche bedrijfsleven had zich de werkzaamheid
der Vlamingen en Brabanders gevoegd, wier arbeid vooral ten goede bleef komen
aan de textielindustrie en manufactuurververij, welke neringen zonder hulp van
buiten, in het tijdperk van opkomst der Rotterdamsche koopvaardij, zeker geheel in
den achterhoek
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zouden zijn geraakt, doch die thans tot nieuwen bloei kwamen, zoodat Rotterdam,
zoolang de Zuidnederlandsche invloed bleef werken, kon gelden als stad eener
beduidende fabricage van wollen- en linnenstoffen en zich mocht rekenen tot de
groep, waarin Leiden, als centrum van wollelakennijverheid, en Haarlem, de stad
van lijnwaad en linnenbleekerijen, de voorste plaatsen innamen.
Het Vlaamsch-Brabantsche element ging in verloop van tijd zich vermengen met
de overige groepen der stadsbevolking. Tegen het Bestand was de toevoer van
Zuidnederlandsche krachten reeds vrijwel tot staan gekomen; de Zuidelijken, die in
dit tijdsbestek den mannelijken leeftijd bereikten, waren meerendeels reeds als kind
naar Rotterdam gekomen en hadden hier hunne opvoeding gehad: zij stonden dus
minder als vreemdeling tegenover hunne stadgenooten dan de generatie hunner
ouders, die zich indertijd op volwassen leeftijd te Rotterdam waren komen vestigen.
In de thans aangebroken periode bleef de groei van Rotterdams bevolking op
normale wijze voortgaan; eenig verschil met vroeger bood alleen het grooter
percentage van buitenlanders, die in toenemend aantal naar hier kwamen opzetten.
Dit buitenlandsche bestanddeel werd echter grootendeels gevormd door varensgezellen
en soldaten, en reikte niet hoog in het maatschappelijk leven. Slechts onder de naar
Rotterdam overgekomen Engelschen treffen wij enkele winkeliers-kooplieden (in
tabak) en ambachtslieden (tabakspijpmakers) aan, maar overigens waren deze
vreemdelingen nogal van nomadisch karakter. Schotten deden dikwijls dienst op de
oorlogsschepen der Admiraliteit; ook de O.-I. Compagnie werkte veel met vreemde
krachten: de scheepsbemanning der Oostindievaarders bestond uit een mengelmoes
van nationaliteiten en eveneens kwamen onder de soldaten der Compagnie veel
vreemdelingen voor. De te Rotterdam aanwezige Franschen waren meest soldaat
van beroep en dienden in het Staatsche leger.
Slaan wij wederom de trouwboeken op, dan verschaffen
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deze ons eenig overzicht van de nationaliteiten, die te Rotterdam werden aangetroffen.
Zij wijzen uit, dat in het jaar 1609 zich lieten inschrijven 284 paren; hieronder kwamen
voor: 153 bruidegoms geboortig van Rotterdam + de provincie Holland, en 18 uit
de 6 overige provinciën der Republiek; voorts 48 uit de Zuidnederlandsche gewesten
(Brabant geheel in begrepen), 7 uit de ten oosten van ons land gelegen Duitsche
streken als Gulik, Cleef enz; 20 uit de Duitsche Noord- en Oostzeekustplaatsen, 15
Engelschen en Schotten, 3 Noren, 9 Franschen en 1 Italiaan (de houder van de bank
van leening).
De telling, bij het einde van het Bestand, over het jaar 1621 levert als resultaat:
353 inschrijvingen, waaronder 216 Rotterdammers + Hollanders, en 33 uit de overige
provinciën der Republiek; verder 45 Zuidnederlanders, 17 uit de Duitsche grenslanden
enz., 8 uit de Noordduitsche streken, 19 Engelschen en Schotten, 13 Franschen, 1
Zwitser en 1 Portugeesch-Israëliet. Op het totaal der inschrijvingen geeft dit voor de
vreemdelingen (Zuidnederlanders enz.) eene verhouding van 104/353 of bijna 0,3
der bruidegoms.
Voor het betrekken van arbeidskrachten van buiten zou de waterstad Rotterdam
aangewezen blijven op de andere, de kleine Maassteden: Brielle, Delfts-haven,
Schiedam en Vlaardingen. Tot de bediening der te Rotterdam thuis hoorende vloot
van haringbuizen, koopvaardijschepen, binnenlandsvaarders en oorlogschepen waren
tallooze schepelingen noodig en aanvulling was dan ook, zoolang de omvang der
handelsbeweging toenam, niet overbodig. Tusschen de taak van de bemanning der
koopvaardijvloot en die der oorlogsschepen bestond geen scherp onderscheid; de
koopvaarders waren alle gewapend en hadden in oorlogstijd geregeld aanvallen te
weerstaan van de Spaansche koningsschepen en de kapers, die uit Duinkerken, de
Spaansche oorlogshaven in de Zuidelijke Nederlanden, plachten uit te loopen. Geheel
op een lijn met de oorlogschepen stonden de buisconvoyers, de schepen welke de
haringbuizen vergezelden tijdens den teelt en deze tegen vijandelijke aanvallen en
zeerooverij moesten beschermen. Het was
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de geörganiseerde haringreederij der watersteden zelf, de zoogenaamde ‘Groote
Visscherij’, die voor de uitrusting dezer convoyers zorg droeg.
Deze en dergelijke belangen legden een sterken band tusschen de waterstad
Rotterdam en de overige Maassteden. Zelfs in den Rotterdamschen haringhandel
komt dit uit; voor de bloei der haringreederij en -kooperij zou Rotterdam veel te
danken hebben aan de haringkoopers-reeders, die zich vooral van uit Delfshaven te
Rotterdam zouden komen vestigen.
Evenzeer als dit voor de andere bedrijven gold, was ook het waterstad-beroep bij
uitnemendheid, dat van zeeman, in tal van families erfelijk; dit blijkt uit zeer vele
gevallen, die bovendien aantoonen, hoezeer men de verscheidene takken van
scheepvaart (visscherij, koopvaardij, krijgsdienst ter zee) als van gelijken aard
beschouwde en de ervaring en kennis, in den eenen tak opgedaan, ook voor den
anderen nuttig achtte; de gevallen wijzen tevens uit, hoe de waterstad Rotterdam
profiteerde van de nabijheid der kleine Maashavens.
Het zij ons vergund hier als voorbeelden te noemen enkele Rotterdammers, wier
daden deel uitmaken van Neerlands roemrijke krijgsgeschiedenis ter zee, en die
daarbij juist treffend materiaal leveren tot steun der boven gemaakte opmerking.
Opgevoed als zoon van een Rotterdamschen schipper ter koopvaardij was Cornelis
Cornelisz. Matelieff de Jonge; hij onderscheidde zich als admiraal over de vloot der
O.I. Compagnie, die in 1606 voor Malakka de Portugeesche armada versloeg.
Geen Huygenz. Schapenham had tot vader een kapitein te water. In 1623 werd
Schapenham, nadat hij reeds als schipper voor de kamer Rotterdam der O.I.
Compagnie naar Indië was geweest, aangesteld als vice-admiraal op de ‘Nassausche
vloot’ voor het ondernemen van een krijgstocht langs zuid-westelijken koers naar
Oost-Indië.
Uit den Briel naar Rotterdam gekomen was Lambrecht Hendricxz. gezegd Moy
Lambert; bij de Admiraliteit op de
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Maze klom hij op tot vice-admiraal; zijn grafschrift in de Groote Kerk noemt hem:
een manhaft held en vice-admiraal kloeckhartig.
Aan Delfshaven had Rotterdam te danken den veroveraar der zilvervloot: Piet
Heyn. In diens geboorteplaats treffen wij zijn vader, Pieter Cornelisz. Heyn, aan als
kapitein van een buisconvoyer. Als schipper ter koopvaardij kwam Pieter Pieterz.
Heyn zich te Rotterdam vestigen, na zijn huwelijk met eene Rotterdamsche
schippersdochter, die reeds weduwe was van een schipper op een Rotterdamschen
Oostindievaarder. Bij de Westindische Compagnie maakte Piet Heyn carrière, tot
hij in 1628, als Generaal over de Compagnieschepen, zoo fortuinlijk was de Spaansche
zilvervloot te bemachtigen. Het volgend jaar werd Pieter Pieterz. Hein benoemd tot
Luitenant-Admiraal van Holland en West-friesland, en kwam hij aan het hoofd onzer
zeemacht te staan. Tot deze benoeming heeft het Rotterdamsche stadsbestuur naar
vermogen meegewerkt. Toen de aanstelling van Piet Heyn overwogen werd, gaf de
vroedschap aan haar medelid Cornelis Hartichsvelt, destijds bekend als Rotterdams
meest ondernemende koopman, de opdracht, om bij den Prins van Oranje, als admiraal
van het zeewezen, met alle middelen te helpen procureeren, dat deze zou uitzien naar
een ‘kloeck, manhaftig en ghetrouw viceadmiraal’, waartoe het stadsbestuur de
benoeming verzocht van den Generaal Pieter Pietersz. Heyn. Burgemeester
Hartichsvelt zal zich van deze opdracht met ingenomenheid hebben gekweten; aan
een flinke leiding van het krijgsbedrijf en de ‘beveyling’ der zee was hem als groot
koopman zeer veel gelegen, en bovendien stonden hij en de vlootvoogd van ouds tot
elkaar in betrekking: althans toen Piet Heyn in 1616 te Rotterdam zijn testament
passeerde, was Cornelis Hartichsvelt getuige, en het vermoeden rijst dus, dat de
testateur voor den koopman als schipper gevaren heeft.
De tweede pikbroek, die tot de hoogste waardigheid van Luitenant-Admiraal
opklom, was Maerten Harpertsz. Tromp. Toen hij in 1598 geboren werd, woonde
zijn vader

Onze Eeuw. Jaargang 16

81
te Brielle; maar deze vestigde zich spoedig daarop te Rotterdam, waar Harper
Maertensz. een zuster had wonen, die door haar huwelijk met den kapitein te water
Huych Geenz. Schapenham de stiefmoeder was van den reeds genoemden Geen
Schapenham. Vader Tromp ging eveneens als kapitein te water dienst nemen, maar
werd uit 's lands dienst afgedankt, toen het Bestand was aangebroken. Hij begon
daarop als schipper ter koopvaardij te varen en nam zijn jeugdigen zoon mee naar
zee; op reis naar Guinea werd zijn schip door Engelsche zeeroovers aangevallen en
veroverd, hij zelf gedood, zijn zoon gevangen genomen. Maerten bleef aan boord
van den vrijbuiter, maar wist later te ontkomen en vond toen een betrekking bij de
Admiraliteit op de Maze, waar hij onder Moy Lambrecht Hendricxz. al spoedig om
zijn bekwaamheid tot stuurman opklom. Snel steeg Tromp in rang, tot hij in 1637
op de hoogste plaats werd gesteld.
Het bedrijf van Witte Cornelisz. de With vereenigde de drie takken van scheepvaart:
koopvaardij, buis-convoyeering, admiraliteit. Tot op rijperen leeftijd bleef de With
in zijn geboorteplaats Brielle wonen en was reeds vice-admiraal, toen hij zich met
zijne Rotterdamsche vrouw voor goed te Rotterdam kwam vestigen, - maar toch valt
zijn loopbaan binnen het kader van Rotterdams geschiedenis. Als jongen in dienst
getreden bij de Kamer Rotterdam der O.-I. Compagnie op het schip van Geen
Huygenz. Schapenham, na terugkomst in patria overgegaan bij de Admiraliteit op
de Maze, in 1623 uitgevaren als kapitein op de ‘Nassausche vloot’, daarna in dienst
der W.-I. Compagnie als kapitein onder Generaal Pieter Heyn deelnemend aan de
verovering der Zilvervloot, vervolgens werkzaam bij de buis-convoyeering en in
1630 commandeur bij de Groote Visscherij van de Maassteden; dit zijn de
voornaamste momenten uit de Withs woelige zeemansleven, vóór hij in 1637 benoemd
werd tot Vice-admiraal van Holland en Westvriesland.
Als laatste voorbeelden noemen wij twee Rotterdammers, die bij de Admiraliteit
tot hooge waardigheden klom-

Onze Eeuw. Jaargang 16

82
men; Jasper Adriaensz. Liefhebber en Willem van Coulster. Liefhebber was de zoon
van een kapitein bij de admiraliteit, hij doorliep de verschillende rangen en bracht
het tot vice-admiraal.
Willem Joostenz. van Coulster was Schiedammer van geboorte, maar jong naar
Rotterdam gekomen, waar zijn vader, een schipper ter koopvaardij, zich metterwoon
had gevestigd. In Rotterdam bleef de vader Joost Adriaensz. van Coulster aan den
wal, en hield zich o.a. bezig met het uitreeden en verhuren van zwaargewapende
koopvaarders. Door zijn medevroedschappen werd Joost van Coulster herhaaldelijk
gecommitteerd, om voor de stad zitting te nemen in het College van de Admiraliteit
op de Maze. De zoon Willem van Coulster was eerst bij de O.-I. Compagnie
werkzaam, o.a. als schipper op een jacht, waarmee een onderzoekingstocht naar
Nieuw-Guinea werd ondernomen, en trad later in dienst van het land; bij de
Admiraliteit klom van Coulster op tot commandeur en maakte in deze waardigheid
den slag bij Duins mee, onder Admiraal Tromp.
De werkzaamheid der Rotterdamsche bevolking bleef grootendeels opgaan in het
bedrijfsleven. Het aantal der burgers, die uitsluitend in een ambt of vrij beroep een
bestaan vonden, was veel grooter dan voorheen, maar tegenover de kringen van het
bedrijf was hun groep weinig beduidend. Door hunne maatschappelijke positie
behoorden zelfs medici en predikanten meerendeels tot den middenstand, waaruit
zij meestal waren voortgekomen en waartoe zij, blijkens hunne huwelijken, zich ook
bleven rekenen. Zeer weinig aanzien genoot destijds het notarisambt; de notaris werd
als de gelijke van een deurwaarder beschouwd, wegens allerlei schandaaltjes door
zijne cliëntèle opgeroepen of lastig gevallen, en niet zelden in de keuken ontvangen.
Onder den kring der rijkheid begonnen reeds in den aanvang der zeventiende eeuw
enkelen voor te komen, die niet meer gingen deelnemen aan de bedrijvigheid van
handel en nijverheid. Langer dan twee generaties zou meestal in een familie het
grootkoopmansbedrijf of de
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grootindustrie niet worden aangehouden; dan was het uit met zaken doen en gingen
de zoons naar Leiden, om te studeeren, en als licentiaat of als doctor in de rechten
naar hunne vaderstad terug te keeren. Reeds ten tijde van het Bestand woonden te
Rotterdam verschillende gestudeerde koopmanszoons, die met het praedicaat van
‘meester’ werden aangeduid. Eene dergelijk snel verloop treffen wij bijvoorbeeld
aan bij de familie van Walenburch. Burgemeester Pieter Adriaansz. van Walenburch
behoorde tot de voorname Rotterdamsche haringkoopers-reeders; hij was een gezien
man, die zitting kreeg als Hoogheemraad van Schieland en in 1608 door zijne
mede-vroedschappen werd afgevaardigd ter Staten-Generaal. Van zijne drie zoons
kwamen er twee als advocaat zich te Rotterdam vestigen en twee zijner dochters
trouwden met jonge Rotterdamsche juristen; de een dezer schoonzoons: Mr. Arnout
Kievit was de zoon van een bierbrouwer en kleinzoon van een bakker; de andere:
Mr. Anthonis Willemsz. [van der Aa], had tot vader een lakenkooper en tot grootvader
een lakenvolder.
De vermeerdering van welstand en de daardoor aangewakkerde neiging om het
leven te veraangenamen, komt uit in de onkosten, die enkele zeer vermogende burgers
zich getroostten voor het aanleggen en bouwen van ‘hofsteden’ of buitenplaatsen,
waar zij in het warme jaargetijde de geneuchten van het landleven konden smaken.
In het naburige Kralingen verrees bij Rotterdam het eerste buitenhuis, dat 's zomers
bewoond werd door Mr. Dirck van Melissant, ambachtsheer van Uytwijck; kort
daarna, in het jaar 1612 werd de koopman Johan van der Veken eigenaar van het slot
te Capelle en bezitter van de heerlijkheid aldaar; aan dezen koop ontleende Van der
Veken het recht den titel van ‘heer van Cappelle’ te dragen. Eerst later zou in
Rotterdam de gewoonte in zwang komen, om ambachtsheerlijkheden aan te koopen,
teneinde zijn naam met de toevoeging van: ‘heer van...’ te kunnen sieren.
De stadsregeering bleef nog geheel uit mannen van het bedrijf saamgesteld, uit
kooplieden en industriëelen.
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Voor juridischen bijstand en voorlichting had zij de ambtenaren: den stadspensionaris
(betrekking na Van Oldenbarnevelts vertrek eerst bekleed door zijn broeder Mr. Elias
van O. en sedert 1612 door Mr. Hugo de Groot), en de stadssecretarissen, als hoedanig
reeds vóór het Bestand een drietal juristen van Rotterdamsche afkomst werkzaam
waren.
Evenals vroeger traden in het stadsbestuur ook thans enkele figuren op den
voorgrond, die tevens in het bedrijfsleven een groote energie aan den dag legden. In
de periode van het Bestand waren juist twee der voornaamste
vroedschappen-kooplieden komen te overlijden: Fop Pietersz. van der Meyden,
koopman (haring, wijn, enz.) en haringreeder, en burgemeester Willem Hugenz., de
stamvader van het regeeringsgeslacht Van Vredenburch, aanvankelijk haringkuiper,
daarna koopman in haring, visch, zout enz. en haringreeder. Aan het Rotterdamsche
bedrijfsleven was in dit tijdsbestek ook ontvallen de meestvermaarde der
Zuidnederlanders, de koopman Johan van der Veken, die als Roomsch-katholiek niet
in een regeeringsambt kon worden getolereerd, maar door zijn relaties met den
landsadvocaat Van Oldenbarnevelt een man van politieke beteekenis was.
Van de merkwaardige en leidende persoonlijkheden noemen wij de volgende
vroedschappen:
Cornelis Cornelisz. Matelieff de Jonge, oud-admiraal in dienst der O.-I. Compagnie,
in 1625 gecommitteerd tot de Staten-Generaal.
Nicolaes Puyck, zoon van een Rotterdamschen koopvaardijschipper, in dienst der
O.-I. Compagnie naar O.-Indië uitgevaren, aldaar opper-koopman; na zijn terugkeer
te Rotterdam financieel deelnemend aan het bedrijfsleven. Herhaaldelijk tot
burgemeester benoemd.
Hendrick Willemsz. Nobel, aanvankelijk zeilmakerteerkooper, daarna
haringkooper-reeder en koopman. Verschillende malen burgemeester; van 1627 af
meestal zitting hebbend voor Rotterdam, hetzij als Gecommitteerde ter
Staten-Generaal, hetzij als Gecommitteerde Raad van Hol-
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land; vertrouwensman van Prins Maurits en Frederik Hendrik, kreeg van den eersten
een verguld zilveren schaal geschonken, van den tweeden een zilveren lampet, beide
kunstvoorwerpen met het wapen der Oranje's versierd.
Cornelis Hartichsvelt, zoon van een Brielschen haringkooper; in 1617, enkele
jaren na zijn vestiging te Rotterdam, tot vroedschap geëligeerd. Rotterdams meest
ondernemende en vermogende koopman uit de periode 1620-1640; aanvankelijk
haringkooper-reeder, vervolgens koopman op Frankrijk, Engeland enz. Zijn gestie
bij den Stadhouder ten behoeve van Piet Heyn's admiraalsbenoeming werd hiervoor
reeds gememoreerd.
Joost Adriaensz. van Coulster, oud-schipper ter koopvaardij; reeder van
zwaar-gewapende en groote koopvaardijschepen, tevens bierbrouwer in ‘de
Oranjeboom’. Herhaaldelijk burgemeester en vele jaren door Rotterdam
gecommitteerd in de Admiraliteit op de Maze.
Het duurde tot het jaar 1635 vóór de eerste eigenlijke regentenfiguur zijn intrede
in de stadsregeering deed, met de benoeming van Mr. Daniel van Hogendorp; kort
daarna in 1639, volgde hem Mr. Johan van der Meyden, nadat diens vader, vroedschap
Pieter Foppenz. v.d. Meyden, koopman-wijnkooper, even daarvoor was overleden1).
Beide jonge regenten hadden aanzienlijke vermogens geërfd, grootendeels door
hun Rotterdamsche voorouders in den handel verdiend. Ook andere Rotterdamsche
families (bijv. Van Couwenhoven, Prins, Van Vredenburch) konden destijds over
een niet onbeduidend fortuin beschikken. Gaan wij het belastingkohier na, dat
dienaangaande een overzicht verstrekt, dan blijkt daaruit, dat de grootste vermogens
vooral verdiend zijn met de haringhandel-reederij, den

1) Mr. Johan van der Meyden huwde in 1644 met Constantia Bartolotti, stiefdochter van den
Muyder drost, Pieter Cornelisz. Hooft. Zorgzaam en voorzichtig had Hooft over den
schoonzoon vooraf inlichtingen doen inwinnen door Constantijn Huygens, wiens zwager
Jonkheer Philips van Dorp destijds als Raad ter Admiraliteit te Rotterdam gevestigd was.
Van Dorp had geantwoord dat: als hij den man versmeden konde, hij hem niet beter en wiste
te maken, noch te wenschen.
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handel in Fransche wijnen en de bierbrouwerij. Aan het hoofd der Rotterdamsche
kooplieden komt te staan Cornelis Hartichsvelt; hij overleed in 1641; de later door
zijne weduwe aan hunne vijf kinderen nagelaten erfenis werd getaxeerd op bijna
300.000 gulden, welk bedrag den hoogsten aanslag uitmaakt en ongetwijfeld vèr
onder de werkelijke som is geweest.
We zullen ons ervan onthouden op de kapitaal-kwestie verder in te gaan en
eveneens maken wij halt voor het dubium, met welken graad van gewetenloosheid
sommige Rotterdamsche koopmansvermogens destijds zijn bijeengegaard. Het boekje,
dat een lid der Admiraliteit, die gedurende de jaren 1628 en volgende in het College
op de Maze zijn landprovincie Utrecht vertegenwoordigde, hierover opendoet, geeft
een weinig gunstigen indruk van het eerlijkheidsbesef van enkele der meest
aanzienlijke kooplieden, en het is wel heel treffend, dat juist de rijkste van allen,
Cornelis Hartichsvelt, als de grootste ontduiker der inkomende en uitgaande rechten
wordt aangewezen. Ook de voortvarende weduwe van den burgemeester Jan Jacobsz.
Musch, die na den dood van haar man de koopmanschap en haringhandel-reederij
had voortgezet, komt er met haar schoonzoon Johan van IJek, Ontvanger-Generaal
bij de Admiraliteit, en haar zoon, den beruchten griffier der Staten-Generaal Mr.
Cornelis Musch, maar slecht af: bij de kapiteyns van de Admiraliteit had zij zich
weten in te dringen voor de leverantiën van de scheepsvictualiën (boter, kaas,
stokvisch enz.) die zij tot overmaat van profijt tegen de dubbele marktwaarde in
rekening bracht.
Vooral waar het de ontduiking der convoyen betreft, hebben wij niet te doen met
een specifiek Rotterdamsch verschijnsel, maar met een gebruik, dat, zooals bekend
genoeg is, ook elders in zwang was. Noch in Amsterdam, noch in Zeeland - aldus
verklaarde in het jaar 1627 het Rotterdamsche stadsbestuur - was het practijk, de
goederen naar de juiste hoeveelheid aan te geven ten Comptoire der Convoyen en
Licenten.
Wij stuiten hier op eene, in de toenmalige maatschappij
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algemeen voorkomende, trek van grove baatzucht en ‘eigenzoekelijkheid’, die de
tegenzijde vormt tot de Oudhollandsche energie en ondernemingszin. Van deze
laatste eigenschappen kon in de voorgaande bladzijden herhaaldelijk sprake zijn, en
daarbij zullen wij het laten. Om het Hollandsche bedrijfsleven gade te slaan zijn wij
Rotterdam binnen getreden en wij zullen ook als toeschouwer afscheid nemen van
de Oudhollandsche stadsbevolking, die wij gedurende vier geslachten in hare
dagelijksche bedrijvigheid zijn nagegaan.
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Ole Bull
Door V.D. Isaachsen-Dudok van Heel.
I.
‘Ofschoon geen purpur U de schouders kleedde,
Een Koning toch!
JONAS LIE.

Het allereerste wat ik in mijn prilste jeugd opving over het wezen van muziek, was
niet door muziek zelf, maar door het vertellen van een zachte stem over muziek.
Als mijn moeder vertelde van het spel van Ole Bull dan bepreep men, dat zoo iets
geweldigs als die heerlijke Godsgave, niet iets is dat men leeren kan of beoefenen
kan, maar dat het als alle groote en heerlijke dingen, u in den schoot valt, of niet.
‘He was anointed music's high-priest from his birth’, zingt een dichter van hem.
Daarin stemmen de getuigenissen overeen van allen die hem gehoord en gekend
hebben, dat hij één dier begenadigden was, die de handen slechts op te houden heeft,
om te ontvangen.
Ik ontmoet hier te Bergen velen, die hem gehoord en gekend hebben.
Als men zijn naam slechts noemt, is het alsof men 't
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teerste en diepste, wat in een menschenziel te wekken is, wakker roept.
‘De mooiste man onder zijn tijdgenooten, slank en sterk gebouwd, iets grooter
dan alle andere menschen. Die slankheid heeft hij bewaard tot 't laatst, terwijl hij de
borst van een reus, en armen van staal had.’
Zoo schildert hem Jonas Lie.
‘Hem te zien was een feest’, zegt Björnson, en verder: ‘Ole Bull was het eerste en
grootste feest-moment in het toen zich bewust-wordende Noorsche nationale leven.’
‘Toen Ole Bull's viool voor keizers en koningen de verborgen schoonheden der
Noorsche folk-lore uitzong, die wij beschaamd bij onze kinderherinneringen hadden
opgeborgen, voelde het toenmalige geslacht zich op het toppunt van bezieling. Hij
gaf ons zelfvertrouwen, het grootste wat ons toen gegeven kon worden.
‘Dat is Ole Bull's onsterfelijke eer, dat is zijn gewichtigste levensdaad.’
Ja, Ole Bull was ‘Noor’ bij uitnemendheid met al zijn beminnelijke deugden en
fouten. Met zijn door niets uit te roeien humor, noemde hij zich zelf ‘Ole Olsen,
Norsk Normand fra Norge’ of tegenover zijn aller-intiemsten ‘Ole Olsen, viol’.
Ole Bull werd 5 Februari 1810 te Bergen geboren. Hij was de oudste van tien
kinderen, uit een te Bergen zeer gezien dokters-gezin.
Zijn tweede vrouw, een Amerikaansche, beschrijft zijn eerste muziek-emotie:
‘When, in early childhood, playing alone in the meadow, he saw a delicate blue-bell
gently moving in the breeze, he fancied he heard the bell ring, and the grass
accompany it with most enrapturing fine voices; he fancied he heard nature sing,
and thus music revealed itself or came to his consciousness as something that might
be reproduced’.
Toen hij zijn oom had hooren vioolspelen, nam hij den ellestok van zijn moeder
en streek er met een ander stuk hout overheen, er zachtjes bij neuriënde. Met een
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verheerlijkt gezicht vroeg hij of men niet hoorde, hoe mooi 't was als de tweede stem
inviel. Toen kreeg hij zijn eerste viooltje. Hij was toen vijf jaar. Hij was in den
zevenden hemel, streelde en kuste zijn viool en tot groote verwondering van allen,
speelde hij, zonder dat iemand hem iets geleerd had, de melodieën, die hij geoefend
had op den ellestok.
Hij werd vroeg naar het gymnasium gezonden, maar de oude rector gaf, tot Ole
Bull's groote vreugde, den wijzen raad om geen tijd te verspillen op de schoolbanken,
en zich bij zijn leest te houden, zijn viool. Maar naast zijn muzieklessen kreeg hij
een gouverneur die hem klaar zou maken voor de universiteit.... want Ole Bull zou
theologie studeeren!
In 1823 vertrekt Ole Bull naar Kristiania, nadat hij zijn vader beloofd heeft
vooralsnog de viool te laten rusten.
Maar de roep van zijne origineele musicaliteit was hem reeds vooruit gegaan, en
nauwelijks aangekomen, wordt hem gevraagd mee te spelen op een
weldadigheidsconcert in den schouwburg, waar de geheele beau monde van Kristiania
verzameld is.
‘Maar ik heb mijn vader beloofd, niet viool te spelen!’
‘Als je vader wist dat 't voor een weldadigheidsconcert is, zou 't zeker all right
zijn’, zeggen zijn kameraden; en Ole Bull speelt.
Kristiania's muzikale wereld is opgetogen. Een der professoren der universiteit
haalt hem over, mee te spelen in een quartet bij hem aan huis, en zij spelen tot den
lichten morgen.
Den volgenden dag krijgt hij een slecht cijfer voor Latijn. In zijn wanhoop gaat
hij naar den musicalen professor. ‘Wat denkt ge wel’ antwoordt de professor, ‘dat
gij deugt als Prest in Finmarken of Lapland? Wij allen hier hebben een geheel andere
meening; ge moet naar het buitenland, en zoolang daartoe de middelen ontbreken,
stellen we U hier aan als directeur van de “Philharmonie”, zoolang onze
tegenwoordige directeur ziek is.’

Onze Eeuw. Jaargang 16

91
Een maand daarna sterft de directeur, en Ole Bull wordt zijn opvolger.
Nu hij die zelfstandige betrekking heeft gekregen, wordt zijn vader langzamerhand
verzoend met het idee, dat Ole Bull geen Prest zal worden.
Eenige jaren blijft hij te Kristiania, met uitzondering van een kort verblijf in
Duitschland om Spohr te hooren.
Zijn droom is: ‘Naar Parijs, naar het “Conservatoire”, naar Bériot, Baillot en
Berlioz, naar de groote opera!’
Concerten gevend te Droutheim en te Bergen, heeft hij eindelijk genoeg verdiend
om de reis te ondernemen. Maar in Parijs vindt hij nog geen geopende deuren.
‘Le violon Norvégien’ vindt geen ingang.
Nu volgen moeilijke tijden voor Ole Bull.
Een enthousiaste viool-maker, monsieur Lacour die gewone violen weet te
herscheppen, zoodat zij klinken als oude Cremoneesers - door ze met een soort vernis
te bestrijken -, ontdekt Ole Bull!
Hij verschaft hem een uitnoodiging op een te geven soirée bij den ‘Duc de Riario’.
Daar ontmoet hij ook ‘le Duc de Montebello’, en vele andere toon aangevende
Parijzenaars. Men is opgetogen.
Zulk een artist onbekend!? Hij moet aan Chopin worden voorgesteld. Hem moet
een goede viool verschaft worden - onmiddellijk!
Een paar dagen daarna is hij in 't bezit van een ‘Santo Serafino’.
Hij geeft een groot concert met Chopin.
Ole Bull is ‘lancé’.
In die dagen vindt Ole Bull zijn ‘Félicie’, zijn trouwe levensgezellin tot 1862. Een
uittreksel van een zesentwintigjarige briefwisseling tusschen hen beiden, is door hun
zoon Alexander uitgegeven, en bevat vele interessante mededeelingen omtrent zijn
avonturen, zijn originaliteit, en zijn triomftochten door Europa en Amerika. Nu is 't
Paganini's land, dat hem trekt. Den grooten meester vindt hij toch veel later pas. Hij
komt met de prachtigste aanbevelingen
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van Parijs, naar Milaan en geeft zijn eerste concert in ‘Teatro della Scala’.
Maar nu zwijgt zijn viool een half jaar voor het publiek. Hij is niet tevreden over
zich zelf. Hij speelt, studeert en werkt onder de beste Italiaansche meesters met allen
gloed en ijver die in hem woont.
‘In Italië heeft mijn viool leeren zingen’, zegt Ole Bull.
Daar ontvlamde ook zijn hartstocht voor oude violen, die hem zijn geheele verdere
leven is bijgebleven. Hij nam de kostbaarste Amati's, Stradivario's en Guarnerio's
uit elkaar, om het geheim te vinden van hun wonderbaren klank-bodem, ja verbeterde
sommige door er nog oudere stukken hout in te zetten. Van Milaan ging 't naar
Venetië en vandaar naar Bologna, waar hij den markies di Zampieri, madame
Malibran, Bériot, madame Colbran en Rossini ontmoet. Het regent bloemstukken en
lauwerkransen en een fakkel-optocht geleidt hem naar huis.
Te Bagni di Lucca, een badplaats bij Lucca, speelt hij voor den groothertog van
Toscana, den hertog van Lucca en de Koningin-weduwe van Napels.
Ook Malibran en Bériot zijn daarheen getrokken om weer naar hem te luisteren.
Hij speelt een avond in het paleis van den hertog van Lucca.
De hertog vraagt hem, te beginnen.
De Koningin-weduwe van Napels blijft converseeren.
Ole Bull wacht, met den viool onder zijn arm.
De hertog vraagt waarom hij niet begint.
‘Ik wil de conversatie niet storen,’ antwoordt Ole Bull.
‘Wie spreekt er dan, ik zie niemand.’
Ole Bull wijst op de Koningin-weduwe.
Den volgenden morgen wordt hij ontboden bij de Koningin-weduwe en brengt
een aller-amusantst uurtje met haar door.
Zij vraagt hem of er veel brommende beren(!) in Noorwegen zijn, maar noodigt
hem uit om naar Napels te komen.
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In Napels wordt hem zijn dierbare ‘Santo-Serafino’ ontstolen die hij later in Moscou
terug vindt.
Nu speelt hij op een nieuwen ‘Amati’ en in Rome komt hij in 't bezit van een
‘Spadarini’ van 1662.
Hij keert terug naar Parijs, waar de ‘Grand Opéra’ de deur wijd voor hem opent.
De Parijzenaars zijn verrukt als hij zijn later zoo beroemd geworden ‘Tolacca
guerriera’ op vier snaren tegelijk speelt.
‘No person who has not tried it, can conceive of the extreme difficulty of playing
at once, distinct parts on each of the strings. It requires muscles strong as iron, and
elastic as india rubber. Paganini had sufficient elasticity but not sufficient strength.
Ole Bull is the only man in the world that ever did it,’ schrijft zijn vrouw trotsch.
Bovenuit al 't bravo-geroep herkende hij Meyerbeers stem, die hem toeklonk als
‘een stem uit den hemel.’
Met een nieuwen guarnerio gaat hij nu naar Londen, waar hij Moscheles ontmoet.
Daar verdient hij zooveel, dat hij eindelijk aan trouwen durft denken. Den 19den Juli
1836 wordt het huwelijk van Ole Bornemann Bull en Félicité Alexandrine Villeminot
voltrokken door den bekenden Coquerel, pasteur de l'église reformée. Met haar keert
hij terug naar Engeland, waar hij soms 800 pond sterling per maand verdiend.
Zestien maanden trekt hij door Engeland, Schotland en Ierland en geeft in dien
tijd niet minder dan 274 concerten. Terugkomende heeft hij zich een heel vermogen
gespeeld.
Nu gaat 't over Parijs, waar hij Paganini hoort spelen, naar Duitschland en Rusland.
Te Petersburg wordt hij door de keizerlijke familie en den hoogsten adel bekranst
en met geschenken overladen.
Na al deze zegetochten keert hij naar Noorwegen terug waar hij als een koning
wordt ontvangen en gehuldigd. Tusschen al de feesten door bezoekt Ole Bull zijn
ouden leermeester, die stervend ligt op een zolder-
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kamertje. Hij speelde voor hem, en maakte zijn laatste uren licht.
Bergen ontving haar teruggekomen zoon met een warmte en enthousiasme zooals
Bergen dat kan.
Dicht bij Bergen bezat de familie Bull sinds jaar en dag een landgoed ‘Valestrand’
geheeten.
Dit komt nu in Ole Bull's bezit en van nu af aan keert hij daar elken zomer terug
om te rusten aan zijn geliefden Fjord, om van daar uit met nieuwe krachten en
‘Noorsche aspiraties’ de wereld te ontroeren en te verjongen.
Nadat hij nog een jaar door Europa trekt, spelende te Kopenhagen voor Frederik
VI, op de kroningsfeesten van den toenmaligen koning Wilhelm te Berlijn, voor den
koning van Wurtenberg, voor Spohr te Kassel, voor Mozart's ‘ongenaakbare’ weduwe
te Linz, samen met Liszt te Londen, aanvaardt Ole Bull zijn eersten tocht, over
Amsterdam - ‘waar hij zelfs de phlegmatische Hollanders in vuur en vlam zet’ - naar
Amerika.

II.
In November 1843 landde Ole Bull te New York. Daar vindt hij een mededinger in
Vieuxtemps, die vóór hem de gemoederen in beweging heeft gebracht, maar die toch
spoedig overwonnen is. In December geeft hij 18 concerten, 5 te New York, 5 te
Philadelphia, voorts te Baltimore, Washington en Richmond en is in minder dan geen
tijd ‘l'enfant chéri’ van Amerika. De Amerikaansche schrijfster Lydia Child wier
briefwisseling in 300.000 exemplaren verkocht werd, schrijft over dien eersten tijd:
‘His reception in New York has exceeded all preceding stars. Hist first audience
were beside themselves with delight, and the orchestra threw down their instruments
in ecstatic wonder. His music overcame me like a miracle. I felt that my soul was
for the first time baptized in music. If ever laughter ran along the chords of musical
instrument with a wilder joy, if ever tones quarreled with more delightful
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dissonance, if ever violin frolicked with more capricious grace than Ole Bull's in that
fantastic whirl of melody, I envy the ears that heard it......’
In het dagboek van de bekende Margaret Fuller, later aan Ole Bull gezonden,
schrijft zij: ‘Ole Bull's music this evening, plunged me in anguish, and raised me to
rapture.
And how he looked when he played!
I am extremely happy in him. He is one of my kin... I felt raised above all care,
all pain, all fear, and every taint of vulgarity was washed out of the world.
The expressiveness of music no man ever revealed to me like Ole Bull, and
therefore in my joy and gratitude, I strive, like a delighted child, to bring all manners
of garlands and jewels wherewith to crown his genius’.....
Twee jaar lang bereist hij Amerika, en ‘garlands and jewels’ worden hem van alle
kanten gebracht. In Havana waar hij verrukt is over de tropische pracht, laat hij voor
de jubelende menigte zijn viool de Cubaansche volksliedjes zingen. In Boston geeft
hij een concert in het ‘Melodeon’ voor 2000 menschen.
De geweldige indruk dien de ‘Niagara’ op hem maakt verwerkt hij tot een
compositie, de absolute eenzaamheid der prairies vertolkt hij in zijn ‘The solitude
of the prairies’, eene compositie die hij nu voortaan op bijna ieder concert in Amerika
ten beste moet geven, het lievelingsnummer van alle Amerikanen.
Den 30sten October geeft hij zijn afscheidsconcert te New York voor over de 4000
toehoorders.
Als een vermogend man keert hij naar vrouw en kinderen terug, die in zijn
afwezigheid te Parijs hebben gewoond.
Van daaruit trekt hij door het zuiden van Frankrijk en van Marseille naar Algiers.
In Afrika vinden we Ole Bull met generaal Youssef op de leeuwenjacht!
Terug over Spanje.
Nu zijn het de romantische Spaansche volksliedjes die hem geheel in beslag nemen.
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Hij componeert ‘La Verbena de San Juan’. De koningin van Spanje vereert hem een
prachtige doekspeld in de vorm van een Verbenabloem, een tros van 140 diamanten.
Nu verlangt hij terug naar ‘Norge’ waar hij een groot landgoed heeft gekocht en
waar hij met vrouw en kinderen gaat wonen.
Maar Ole Bull kan niet lang stil zitten.
Hij gaat werken voor een Noorsch tooneel en een Noorsch orkest in zijn
geboortestad Bergen. Hij spaart geen geld en geen krachten. Hij bouwt een
schouwburg, engageert tooneelspelers, dirigeert concerten, bewerkt de opinie van
het publiek, inspireert de couranten. In Januari 1850 wordt zijn ‘Nationale
Schouwburg’ geopend... maar hij bereikt niet alles wat hij gehoopt heeft, en zijn
droomen gaan verder.
Hij wil een ‘nieuw Noorwegen’ stichten in Amerika, waar hij al zijn idealen kan
verwerkelijken.
In 1852 koopt hij in Pensylvanië ‘Potter County’ 125.000 acres groot.
De vele Noren uit het verre Westen stroomen naar Ole Bull's kolonie, een heerlijk
land met een goed klimaat, met de prachtigste eiken-, beuken- en dennenbosschen,
met de beste communicatie-middelen.
Hier werd een ‘Nyt Norge’ gesticht, ‘der vrijheid gewijd, tot onafhankelijkheid
gedoopt, door de machtige Unie-vlag beschermd’.
In een zijner brieven schrijft hij aan zijn broer: ‘Ik ben bezig met het gouvernement
contracten te maken voor het gieten van 10.000 kanonnen voor onze forten.
Philadelphia en New York hebben ieder voor 2 millioen geteekend voor twee
zijtakken van den spoorweg naar onze kolonie.
Ik geef bijna iederen dag concerten om meer geld te verdienen.’...
Er wordt gerooid en geploegd, vijf dorpen zijn in aanbouw, huizen, scholen, kerken
worden gebouwd en Ole Bull inspireert allen met zijn viool - is aller ongekroonde
koning,.... tot - op een gegeven dag de ‘rechtmatige eigenaar’ der gekochte gronden
opduikt!
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Ole Bull heeft de ‘125.000 acres’ van zwendelaars gekocht, die hoegenaamd geen
recht op de gronden hadden.
Nu begint Ole Bull de lange reeks van processen die zijn geld en zijn levensvreugde
zouden verteren. Met al de energie die in hem is, blijft hij de processen doorzetten,
gaat zelf naar de verst verwijderde bosschen om getuigen te halen - maar het eenige
resultaat is dat hij eenige duizende dollars terug krijgt en dat Ole Bull's eer en goede
naam onaangetast blijven.
Zijn vijanden doen nu alles om hem moeilijkheden in den weg te leggen, eens
hebben zij hem bijna vergiftigd en overal reizen zij hem na om beslag te leggen op
zijn kostbare violen, want met stalen energie gaat hij voor den tweeden maal Amerika
bereizen om opnieuw geld te verdienen.
Na vijf moeilijke jaren keert hij in zijn vaderland terug met de groote teleurstelling
in zijn hart.
Nauwelijks tehuis of hij gaat weer werken voor het ‘Noorsche tooneel’.
Björnson wordt aangesteld als directeur voor het artistieke gedeelte van den
nieuwen schouwburg. Ole Bull het orkest dirigeerend ‘beneden’, Björnson de
voorstellingen ‘boven’,... dat waren tijden voor Bergen!
Te gelijker tijd werkt hij voor een Noorsche Muziekacademie.
Inmiddels heeft hij een eiland gekocht in de nabijheid van Bergen, volgens Ole
Bull de mooiste plek van Noorwegen, Lysö (licht-eiland) geheeten.
Men kan het eiland met een stoombootje van Bergen uit bereiken, men kan ook
een bergweg rijden tot Lysekloster, het oude landgoed van de familie Nicolaysen,
waarop de ruïnes van een oud klooster staan; en zich van daaruit naar het eiland laten
roeien.
Daar op het eiland bouwt Ole Bull ‘het droomslot van zijn jeugd’, een groot ruim
huis met een Byzantijnschen toren, een hooge muziek-hal met een eigenaardige
betimmering vol portieken en zuilen, met twee schouwen waar
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de houtvuren uit de prachtige bosschen van Lysö hoog opvlamden, als de meester
‘thuis kwam’.
O wat heeft hij verlangd naar dit zijn paradijs, als hij landvluchtig was.
Want een paradijs is Lysö, als ge daar komt een milden voorjaarsdag als de valleien
en hellingen vol staan met anemonen en lelietjes van dalen, of een lichte zomernacht
als de linea geurt en het fjord schittert door de hooge dennenstammen.
Ole Bull schrijft aan een Amerikaanschen vriend: ‘I have suffered so much - no
one knows how much...
How I am longing for Norway, for Lysö!
If you only knew the beauty of the “clostrum vallis lucida”, as it was called in the
year 1146, you would pine for it. I have never seen anything that attracts me so
mysteriously; so grand, so sweet, so sad, so joyous! I cannot account for it...
The views from the mountains make me feel thankful to God, and weep in prayer
for all enemies and friends.’
Lysö met en zonder Ole Bull, dat waren twee dingen.
's Winters, als de golven van de Lysefjord beukten tegen 't strand, als de stormwind
voer door de reuzentakken van de oude dennen, dan lag het eiland ‘weltvergessen’,
verlaten en alleen, bewaakt slechts door ‘Haldor’, (knecht en factotum van de familie
Bull), die in het schilderachtige huisje woonde, beneden aan de landingsplaats.
Of, in Mei, als de lijsters zongen, en de koekoek riep - dan kwam er leven en
beweging op Lysö. Dan kwam ‘Martha’ - die zoo vele jaren als huishoudster den
schepter voerde op Lysö, - dan werden de hooge boogvensters wijd geopend en alles
voorbereid op des meesters komst. Dan werd de Noorsche en Amerikaansche vlag
geheschen, als het stoombootje de hooge gasten bracht - en Lysö was gewekt. Het
stoombootje bracht dan bijna dagelijks nieuwe gasten naar Lysö, want Ole Bull
werkte als een magneet.
Musici, dichters en schilders hebben den weg weten
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te vinden, hebben onder zijn dak gewoond, werden door hem geïnspireerd.
Oude ‘Martha’ leeft nog en ik bezocht haar vandaag in haar kleine woning, haar
door de familie Bull verschaft.
De kamer hing vol portretten van den grooten meester, van zijn vrouw en kinderen,
van Valestrand en Lysö.
‘Han var Sol og Liv’; zeide oude Martha, ‘da han döde, var lyset slukket over saa
meget, for os andre.’ (Hij was zon en leven; toen hij stierf is het licht uitgegaan over
zooveel, voor ons die achter bleven.)
Maar zij was dankbaar dat zij ‘zulk een meester’ had mogen dienen.
‘O, als hij daar stond’, zei Martha, ‘in die muziekhal, die zoo groot, zoo hoog en
hol was, als Ole Bull weg was, als HIJ daar stond met zijn viool, dan was de heele
hal gevuld.’
En zij vertelde van zijn dochtertje Olea, die hij lief had als zijn oogappel, vaders
evenbeeld, even voornaam, maar ook even innemend voor allen en ‘zoo mooi, zoo
mooi!’
En zij wees ons het portret van Longfellow, dat zij eigenhandig van hem gekregen
had, toen hij op Lysö was, in die voor Ole Bull zoo zonnige dagen,
‘Ole Bull in zijn muziek-hal’, heeft Longfellow aldus beschreven:
‘Last the musician, as he stood
Illumined bij that fire of wood;
Fair-haired, blue-eyed, his aspect blithe,
His figure tall and straight and lithe,
And every feature of his face
Revealing his Norwegian race;
A radiance streaming from within,
Around his eyes and forehead beamed;
The angel with the violin,
Painted by Raphael, he seemed.
He lived in that ideal world
Whose language is not speech, but song;
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And ever and anon he bent
His head upon his instrument,
And seemed to listen, till he caught
Confessions of its secret thought....
The joy, the triumph, the lament
The exultation and the pain;
Then by the magic of his art
He soothed the throbbing of its heart
And lulled it into peace again.’

‘Niemand was als hij’, en de tranen stonden in de oude oogen, ‘zoo fijn en teer waar
hij lief had, even ridderlijk tegenover een boerenvrouw uit den omtrek, als tegenover
een koningin. Nu nog, het is nu 35 jaar sinds hij is heengegaan... krijg ik iederen
17den Mei een groote bloeiende azalia binnen gebracht in mijn kamer, uit naam van
Ole Bull. Hij heeft 't zoo geschreven in zijn nagelaten papieren’. En zij herhaalde:
‘Niemand was als hij.’
Dat is dezelfde Ole Bull zooals wij hem vinden onder al de feesten door, op het
zolderkamertje, spelende voor den stervenden ouden meester.
Dat is dezelfde Ole Bull die aan zijn moeder schrijft: ‘Ik heb eene heerlijke Amati
gekocht, de tonen zijn zoo rein, zoo smeltend teer, als uw moederhart.’
In 1862 sterft Félicie.
In de volgende jaren geeft hij concerten in Duitschland, Polen, Rusland en
Denemarken, gevierd en gehuldigd als nooit te voren.
Hij staat op de hoogste hoogte van zijn roem - en hij voelt zich opgewekt en
gewaardeerd.
Hij schrijft kinderlijk blij: ‘Ik heb twee Arabische paarden van Petersburg naar
Lysö gezonden, een zwarte Godolfin, de andere goud brons met zwarte manen,
Caraguese geheeten.
Ik heb een prachtige violoncel gekocht, een om van te watertanden, een heerlijke
“Antonius” en “Hieronimus Amati”; ook nog een “Joseph Guarnerius” in Moscou.’
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Aan zijn zoon schrijft hij: ‘Ik zend 2000 wilgen van Amsterdam om bij de beek op
Lysö te planten - en verbeeld je, ik ben zoo gek geweest om nog een “Gaspar da
Salo” te koopen die nu mijn lieveling is geworden.’
In November 1867 onderneemt Ole Bull een derde kunstreis naar Amerika, waar hij
met het oude enthousiasme ontvangen wordt.
Hij was toen 57 jaar! Hij werkt met den bekenden uitvinder John Ericsson aan de
verbetering in de constructie van piano's. Het eerste instrument kost hem 15000
dollars. Hij speelt op het reuzen-concert van het ‘Peace jubilee’ voor 50.000
menschen.
In 1870 gaat hij met den nieuw aangelegden spoorweg naar San Francisco, waar
hem op een zijner concerten een gouden kroon wordt aangeboden. In hetzelfde jaar
hertrouwt hij met Sarah Thorp een beminnelijke hoogst intelligente vrouw die zijn
levensavond vermooid heeft, zijn liefde voor Noorwegen en Lysö deelde, en de jeugd
van den adelaar vernieuwd heeft. Zij schonk hem zijn oogappel: Olea.
Toen hij zich inscheepte om weer in April naar Noorwegen te gaan, werd hem aan
boord de Noorsche vlag in zijde gebracht, bestrooid met de Amerikaansche sterren.
Voortaan is geen 17de Mei-optocht te Bergen waarin niet Ole Bull vooraan gaat
met zijn zijden banier.
Nog eens vinden wij hem in Italië waar hij in 1874 te Florence zijn derde gouden
kroon ontvangt.
In 1876 is hij in Egypte.
Koning Oscar had eens schertsende tegen Ole Bull gezegd: ‘Als ge eens in Egypte
komt, moet ge “Soeterbesög” spelen op de pyramide van Cheops.’
Op zijn 66sten verjaardag bestijgt de overmoedige Ole Bull de pyramide. Zijn
reismakkers moeten geholpen worden om naar boven te komen, maar hij is hen allen
vóór en bereikt het eerst het wereld-beroemde plateau.
De Bedouinen volgen met zijn viool.
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Zij hadden gehoord dat een koning uit het noorden den kunstenaar bevolen had, op
de pyramide te spelen.
Van alle kanten duiken de witte gedaanten op en scharen zich om den meester.
Ole Bull richt zich in zijn volle lengte op, drukt de viool tegen zijn kin en ziet naar
beneden, rechts het Nijldal, de Nijl als gesmolten zilver door de groene landen, links
de oneindige woestijn en de Lybische bergen - en vóór hem Caïro in zon gebaad,
met de koepels, minaretten en palmen.
Ole Bull begint te spelen een ‘vreugdehymne’, een ‘loflied’ zooals Ole Bull een
loflied spelen kon. - Dan gaan zijn gedachten naar Noorwegen en hij speelt van de
Noorsche bergen, zijn Soeterbesög op Cheops top!
Twee pelicanen spreiden de zilvere vleugels en vliegen naar 't Noorden. De
Bedouinen strekken de handen omhoog en roepen: ‘Allah! Allah!’
Dienzelfden dag telegrafeert hij aan koning Oscar dat het ‘koninklijk bevel’ ten
uitvoer is gebracht.
Op zijn 70sten verjaardag speelt hij zijn ‘zwanenzang’ te New York.
Dan gaat hij voor 't laatst, gevolgd door vele vrienden, naar Europa.
Onderweg wordt Ole Bull ernstig ongesteld, zóó, dat de dokter te Liverpool hem
beslist afraadt verder te gaan.
Maar Ole Bull wil, als hij sterven moet, op Lysö sterven.
De dokter volgt mee aan boord.
Eindelijk te Bergen ligt het kleine fjord-stoombootje klaar, dat den zieke opneemt
en naar Lysö brengt. Zachtjes glijdt het bootje over zijn geliefden fjord en Ole Bull
slaapt rustig in, tot men Lysö nadert.
Dan ontwaakt hij en herkent dankbaar ‘sin ungedoms lyse slot’.
Zachte handen dragen hem van de stoomboot naar den muziekhal, waar de fijne
dennenlucht binnenstroomt door de wijd open ramen.
O hier zal hij genezen!
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Nu volgen gezegende, geheiligde dagen met de allerdierbaarsten om hem heen.
Den laatsten morgen vroeg hij om bloemen, maar men kon niet begrijpen welke
bloemen hij bedoelde. Alle mogelijke bloemen werden hem gebracht, maar hij
schudde 't hoofd -, tot men hem een hei-tak bracht. Toen knikte hij tevreden en blij.
Den heitak hield hij tot 't laatst in zijn handen. Zijn laatste oogenblikken vroeg hij
aan zijn vrouw om Mozart's Requiem op 't orgel te spelen. Toen de laatste tonen
wegstierven was Ole Bull niet meer, de adelaar had zijn wieken gespreid.
Den 23sten Aug. 1880 is Ole Bull begraven op een uitgezochte plek te Bergen.
Bij de uitvaart speelde Grieg het orgel. De Prest van Lysö hield een toespraak.
Daarna minister Konow.
De stoomboot ‘Kong Sverre’ bracht den meester en zijn dierbaarsten naar Bergen.
Toen Bergen in zicht kwam ontmoetten 14 Noorsche stoombooten ‘Kong Sverre’
om haar te escorteeren tot Bergen.
Van de vesting werden schoten gelost. Alle kerkklokken luidden; de kade en de
geheele lange weg tot aan 't graf, waren versierd met sparrengroen.
Alle winkels waren gesloten. Huis aan huis werd er half stok gevlagd.
Men rouwde als over een koning.
Over de kist lag de zoo welbekende zijden ‘sterrenbanier’. Zestien jonge meisjes
droegen voor de kist uit, de drie gouden kronen.
Edvard Grieg droeg de gouden lauwerkrans.
Onder het spelen van Chopin's treurmarsch zette de lange stoet zich in beweging.
Bij 't graf, sprak Björnson voor de duizenden, van heinde en ver gekomen. Björnson
sprak gouden woorden van dank van het geheele Noorsche volk - sprak woorden
van hoop en licht over het graf van zijn vriend.
Daarop sprak Grieg.
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Onafzienbaar was de schare die bloemen en kransen bracht.
Het roerendste bewijs van liefde volgde, toen allen waren heengegaan.
Toen naderde een groote schare Noorsche boeren; Sarah Bull schrijft: ‘poor
peasants who had come in from the country, who knew Ole Bull's music by heart,
who in their lonely huts had been proud of the man who had played their Gamle
Norge before the kings of the earth.
These men were there by hundreds, each bringing a green bough, or a fern, or a
flower. The grave was filled to the brim.’
‘Now long that instrument has ceased to sound
Now long that gracious form in earth has lain,
Tended bij nature only, and unwound
Are all those mingled threads of love and pain;
So let us weep and bend
Our heads, and wait the end,
Knowing that God creates not thus in vain.’

Onze Eeuw. Jaargang 16

105

De nieuwe kaart van Europa Door Prof. Jhr. B.H.C.K. van der Wyck.
De Amerikaan Herbert Adams Gibbons heeft een merkwaardig boek geschreven
getiteld: The New Map of Europe. Het levert een dramatische schildering van de
tien jaren van spanning, die aan den wereldstrijd zijn voorafgegaan. Uit de voorrede
blijkt, dat Gibbons correspondent is van The New York Herald, The New York
Independent en The Philadelphia Telegraph. Hij is tevens geleerde, geschiedvorscher
van beroep en was juist in Oxford begonnen aan een boek over de Ligue, toen het
bericht kwam, dat er aan het absolutisme van Abdul Hamid een einde dreigde te
komen en hij dientengevolge oogenblikkelijk naar Smyrna vertrok, waarbij hij de
reis maakte met de verbannen Jong-Turken.
Vroeger had Gibbons reeds een boek geschreven ‘The foundation of the Ottoman
Empire’. Zijn tegenwoordig werk is opgedragen aan zijn drie kinderen:
To
My Children
Christine Este of Adana,
Lloyd Irving of Constantinople,
and
Emily Elizabeth of Paris
Born in the midst of the wars and changes that this book describes, may
they lead lives of peace!
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Ik vermeld die opdracht voor de aardigheid, wijl er uit blijkt welk een geducht reiziger
Gibbons is. Hij spreekt over duizende belangrijke gebeurtenissen in zijn boek en
heeft ze alle bijgewoond of is ten minste onmiddellijk daarvoor of erna ter plaatse
geweest.
Van Adana, waar zijn eerste kind schijnt geboren te zijn, zegt hij het volgende:
‘Op 14 April 1909, toen de zon heerlijk scheen over de vreedzame en gelukkige stad,
brak uit den helderen hemel de tragedie los, die het begin zou zijn van het einde der
Turksche heerschappij. Zonder uitgetart te zijn vielen de Moslems op de Christenen
aan en doodden ze en dat gebeurde in een streek van het Turksche rijk, die nooit te
voren de gruwelen van een algemeenen moord had ondervonden en waar de
Christenen zich niet alleen veilig gevoelden, maar op een voet van vriendschap met
de Moslems verkeerden. De goeverneur der provincie en de officieren, over welke
hij het bevel had, deden niets om aan het bloedbad een einde te maken, maar
verschaften integendeel wapenen en munitie aan de bloeddorstige benden van boeren,
die de stad binnenstroomden. Drie dagen lang hield het moorden, plunderen en
verbranden van huizen met den steun der Overheid aan. Het moorden verspreidde
zich naar het Westen over de groote vlakte van Cilicië tot Tarsus toe, naar het Oosten
tot in noordelijk Syrië, tot in Antiochië toe, waar de volgelingen van Jezus het eerst
Christenen werden genoemd. Zoo bleek dan dat de bloedelooze revolutie, waardoor
Abdul Hamid zijn macht had moeten afstaan aan de Jong-Turken, Turkije geen
wedergeboorte had bezorgd. De groote mogendheden zonden hun oorlogsschepen
naar Mersina, de haven van Tarsus en Adana; zelfs uit de verwijderde Vereenigde
Staten kwamen twee kruisers zoo snel mogelijk 6000 mijlen ver aanstoomen.’
Gelijktijdig met den moord in Adana trachtte Abdul Hamid, die de soldaten van
het garnizoen van Constantinopel had omgekocht, de hem opgedrongen constitutie
weer afgeschaft te krijgen. De soldaten vermoordden in koelen bloede hun officieren,
marcheerden naar Yildiz
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Kiosk en eischten handhaving van de Sheriat, de heilige wet van den Islam, met
welke naar hun bewering de constitutie in strijd was. Abdul Hamid gaf met blijdschap
toe, maar nu kwamen zoowel de Oud- als de Jong-Turken tegen den Sultan in verzet.
Ieder begreep dat, daar het Rijk steunde op het leger, Turkije zou verloren zijn, als
de op de officieren gepleegde moord ongewroken bleef. Het Turksche leger van
Salonika rukte naar de hoofdstad op en onderdrukte de muiterij van het garnizoen.
Abdul Hamid werd afgezet en zijn broeder Mohammed V besteeg den troon, terwijl
de Jong-Turken weer meester van den toestand werden. Terstond zonden zij troepen
uit Beirut naar Adana, om de orde te herstellen. Ter nauwernood waren deze troepen
in Adana aangekomen, of zij richtten er een bloedbad aan, nog erger dan het vorige.
Duizenden werden doodgeschoten en meer dan de halve stad was spoedig een
puinhoop. Dit geschiedde, terwijl een dozijn vreemde oorlogsschepen in de haven
van Mersina voor anker lagen. Gruwelijk is er verwoest en gemoord in de twee laatste
weken van April 1909 in de vilayets van Cilicië en noordelijk-Syrië. Niet minder
dan 30.000 Armeniërs werden vermoord.
Natuurlijk beijverden zich de Jong-Turken om aan de Regeeringen van Europa de
overtuiging bij te brengen, dat het alles de schuld was van Abdul Hamid.
Van Constantinopel uit werd er een krijgsraad gezonden naar Adana, om de
schuldigen op te sporen en te vonnissen, maar wat deze raad uitvoerde was een
bespotting van rechtspraak. De Hr. Gibbons zegt: ‘van de vreemdelingen was ik de
eenige, die toegelaten werd, om getuigenis af te leggen, maar men weigerde naar mij
te hooren, toen het bleek, dat ik den Vali en zijn mede-samenzweerders wilde
aanklagen. Reeds vóór hun aankomst hadden de leden van den Raad de gedragslijn
vastgesteld, die zij volgen zouden. Enkele Muzelmannen, die tot de heffe der
bevolking behoorden en ook buitendien vroeger of later hun weg naar de galg zouden
hebben gevonden, moesten worden ter dood veroordeeld. Met hen moesten eenige
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Armeniërs worden gehangen, wier eenige misdaad was, dat zij het leven en de eer
van hun vrouwen en kinderen hadden verdedigd. De Vali van Adana, die den moord
had beraamd en uitgevoerd, en twee of drie leidslieden der Muzelmannen in de stad,
die met hem en de militaire overheid hadden samengewerkt om de Armeniërs uit te
roeien, werden niet eens naar de gevangenis gezonden. Het gerechtshof liet geen
getuigenis tegen hen toe. Zij gingen in ballingschap tot tijd en wijle, dat de
opgewondenheid bekoeld zou zijn.’
Van dat oogenblik af was het duidelijk, dat de constitutioneele regeering aan de
Christenen in Turkije geen veiligheid noch recht zou schenken, maar dat hun toestand
nog erger zou zijn dan onder het despotisme van Abdul Hamid. Geen wonder dat de
Armeniërs voortaan overtuigd waren enkel op het verdwijnen van de Turksche
heerschappij hun hoop te moeten vestigen1).
Wanneer men uit het voorafgaande wilde afleiden, dat de Hr. Gibbons een slechten
dunk heeft van de Turken, zou men zich zeer vergissen. Hij spreekt in zijn boek over
den oorlog tusschen Italië en Turkije, en vertelt hoe de Turken zich gedwongen zagen
na het bombardement van Kum-Kalé en de bezetting van Rhodus de Dardanellen
voor een maand te sluiten en alle Italianen uit Turkije te verdrijven. ‘Dat
verbanningsbesluit evenwel werd met groote humaniteit en op zachtzinnige wijze
ten uitvoer gebracht. Zoowel gedurende den Italiaanschen als den Balkanoorlog was
de behandeling der onderdanen van vijandelijke staten, die op Ottomaansch
grondgebied leefden, boven allen lof verheven. De Christelijke naties van Europa
zouden er goed aan doen in de dagen, die wij nu beleven, het voorbeeld der Moslem
in dit opzicht te volgen’2).
De sluiting der zee-engten duurde juist een maand en bracht geheel Europa in
beroering. Van 18 April-18 Mei 1913 lagen er meer dan 200 handelsschepen van
alle naties voor anker bij Constantinopel. Het was een gezicht zooals men maar eens
in zijn leven te aanschouwen krijgt.

1) bl. 194.
2) bl. 256.
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Want die schepen waren niet verstrooid over een doolhof van dokken, havens en
landingsplaatsen, maar ze lagen alle in het stroomende water van den Bosphorus en
bij den ingang van de zee van Marmora. Men kon ze tellen van den toren van Galata
af. De schade voor de scheepvaart was ontzettend. Het Zuiden van Rusland is de
broodkorf van Europa. Geen Europeaan kon het met onverschillige oogen aanzien,
dat billioenen schepels graan werden vastgehouden. Tevergeefs werden er toornige
protesten tegen de sluiting ingediend. Turkije ging er eerst toe over de zeeengte weer
te ontsluiten, toen er zekerheid was verkregen, dat de Italiaansche vloot haar aanval
niet zou herhalen.
Gibbons was aanwezig, toen op 24 Juli 1908 de onbloedige revolutie plaats greep,
welke in Constantinopel door ballingen, die een Europeesche opvoeding hadden
genoten, werd te voorschijn geroepen. Voor een deel hadden deze Muzelmannen
met Christenen de Amerikaansche, Fransche, Italiaansche en Duitsche scholen in
Turkije zelf bezocht. Voor een ander deel waren zij naar het buitenland gegaan om
hun opleiding te genieten. In den loop van 20 jaar waren deze mannen, die zich een
vrijer geest hadden verworven, in het leger zoo talrijk geworden, dat zij aan de
Regeering hun politiek konden opdringen. Abdul Hamid had van den beginne af
alles gedaan wat in zijn vermogen was, om de opkomst van het liberalisme tegen te
houden. Wie bekwaamheid met vaderlandsliefde en onafhankelijkheid van geest
verbond werd ter dood veroordeeld of in de gevangenis geworpen, tenzij het hem
gelukte naar het buitenland te ontwijken. Intusschen begreep de tiran zelf, dat, als
zijn land gelijken tred zou houden met de militaire ontwikkeling, welke in andere
landen bestond, het noodig was de toekomstige officieren naar Duitschland of
Frankrijk te zenden. In Parijs of in Berlijn leerden zij zich schamen over het
despotisme, dat in hun land heerschte. Reeds een bezoek aan Caïro of Alexandrië,
Sofia, Bucharest of Athene was voldoende om hun de levensvoorwaarden in deze
steden, welke nog kort te voren tot Turkije hadden behoord, met die van
Constantinopel, Salonica en
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Smyrna te doen vergelijken en hun groote ontevredenheid over het bestuur van hun
land te voorschijn te roepen. Om zijn leven en zijn troon te redden, zag Abdul Hamid
zich verplicht de constitutie van 1876 weer in het leven te roepen.
‘Wij, die deze droomdagen van den aanvang van het nieuwe regime mee
doorleefden, zegt Gibbons, zullen nooit de vreugde van het verloste volk vergeten.
Het spionnenstelsel was afgeschaft, nieuwspapieren mochten de waarheid vertellen
en een eigen meening uitspreken, passen om van het eene punt van het land naar het
andere te trekken waren niet meer noodig, aan de politiebureaux en de douanekantoren
werden de bakshish geweigerd. De Muzelmansche ulema en de Christen geestelijke
omhelsden elkander op straat, reden in triomf in hetzelfde rijtuig en hielden toespraken
tot het volk van dezelfde tribune van kerk of moskee. Een nieuw tijdperk van vrijheid,
gelijkheid en broederschap, zoo verklaarden zij, was voor alle rassen in Turkije
aangebroken. Van de Adriatische zee af tot de Perzische golf toe grepen allerwege
dezelfde opgewonden tooneelen plaats. Niemand kon aan iets anders denken dan
aan de constitutie, die de ketenen geslaakt had voor Muzelman en Christen beiden,
en Turkije zijn wettige plaats onder de naties van Europa zou teruggeven, den zieken
man genezing zou bezorgen, de Oostersche kwestie tot oplossing brengen. In Smyrna,
in Constantinopel, in Beirut, in Klein-Azië, overal hoorde ik één en hetzelfde. Het
optimisme was zoo sterk, dat ik niet het hart had mijn overtuiging uit te spreken, dat
geen werkelijke verandering in den politieken en maatschappelijken toestand van
een volk ooit door een officieel staatsstuk op één enkelen dag en daarenboven nog
zonder bloedvergieten was te voorschijn geroepen. Het zou in strijd zijn met de logica
der historie, indien al dat moois plotseling waarheid was geworden. De meest
bewonderenswaardige grondwet, welke de wereld ooit gekend heeft, is die van
Engeland. Zij bestaat niet op papier; hier is geen behoefte aan een dokument. Zij
bezit duurzaamheid, omdat zij in bloed geschreven werd, te midden van het lijden
van talrijke generaties, op de bladzijden eener
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historie van acht eeuwen. Kon Turkije hopen in één dag vrij te worden?’
De uitslag van de Parlementsverkiezingen bewees reeds dadelijk, dat de
Jong-Turken niet bedoeld hadden van de heerschappij, die in de handen van het
Turksche ras eeuwenlang berust had, ter wille van Arabische Muzelmannen of
Grieksche en Armenische Christenen afstand te doen. De verkiezingen waren zóó
door hen ingericht, dat zij de meerderheid hadden en dat de uitslag volstrekt niet in
overeenstemming was met het bevolkingscijfer der verschillende rassen in het rijk
der Halve Maan. Gibbons zegt: ‘ik kan sympathie gevoelen voor den trots, die den
Turken eigen is, dat ras van heerschers, ongeneigd om hun eeuwenoude voorrechten
prijs te geven.’ De Turken bestaan uit twee groepen: de kleine regeerende groep van
landeigenaars, militaire en burgelijke overheden, aanmatigende maar zeer hoffelijke,
en in het partikuliere leven eerlijke menschen, parasieten met een sterk zelfgevoel,
daarnaast de talrijke klasse van wanhopig onkundige boeren zonder eenige energie,
zonder idealen. Die laatste talrijke groep gaf niets om een constitutie en de eerste
kleine groep bestond voor een deel uit de oude bedreven en in hun ambt omkoopbare
dienaren van Abdul Hamid, voor een ander deel uit de in staatszaken volkomen
onbedreven en terstond tot allerlei fouten vervallende, in westersche denkbeelden
opgevoede Jong-Turken. Beide groepen waren het daarover eens, dat de Turksche
Muzelmannen de teugels van het bewind in handen moesten houden, maar nu begrijpt
men tevens, dat, toen de Jong-Turken de hulp der dienaren van den vroegeren tiran
moesten inroepen, het constitutioneele regime van Scylla naar Charybdis ging
slingeren, zonder ooit de haven binnen te zeilen.
‘Men had eerlijk en oprecht, zegt Gibbons, de medewerking der Christenen, der
Arabieren en der Albaneezen behooren in te roepen. De trots van hun ras verhinderde
de Jong-Turken zulks te doen. Ziedaar de fout, zegt Gibbons, welke Europa de reeks
van oorlogen heeft opgedrongen,
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uitloopende op den tegenwoordigen wereldoorlog. De Jong-Turken, vereenigd in
het Comité van Eenheid en Vooruitgang, zetten eenvoudig het despotisme van Abdul
Hamid voort. Want despotisme beteekent: onderworpenheid van een land aan den
wil van zijn heerschers, terwijl constitutionalisme beteekent: onderworpenheid van
de heerschers aan den wil van het land. De Jong-Turken betoonden zich nog erger
dan Abdul Hamid, wijl zij zoo talrijk waren, waardoor niemand zich eigenlijk
verantwoordelijk gevoelde, terwijl zij daarenboven in de praktijk ongeoefend bleken.’
De door de Turken uitgeoefende onderdrukking had altijd zwaar de Armeniërs
getroffen. Voor iederen kleinen dienst, dien de Turksche overheid te verleenen had,
werd er een fooi vereischt, zoo groot als het slachtoffer maar opbrengen kon. Hij
moest betalen om het recht te erlangen zich een huis te bouwen, zijn winkel te
veranderen of te vergrooten of te herstellen; hij moest betalen voor de schatting van
zijn oogst, voor het verlof om van het eene dorp naar het andere te reizen. Tusschen
den Turkschen ambtenaar en den Armeniër stond dikwijls een tusschenpersoon, die
ook weer betaald moest worden. Het getuigt wel van groote trouw aan den godsdienst
hunner. vaderen en van een buitengewone geschiktheid om zaken te doen, dat de
Armeniërs onder zulke omstandigheden het nogtans tot een zekeren welstand konden
brengen. En nu werd aan deze ongelukkigen door de Jong-Turken voorgespiegeld,
dat zij tot vrijheid zouden komen! Oorspronkelijk, zegt Gibbons, bedoelden de
Jong-Turken hun beloften te houden, maar toen zij eens de macht in handen hadden,
kwam hun dweepzuchtig rasgevoel met zoo'n kracht naar boven, dat zij vergaten wat
in de dagen van ellende en worsteling was voorgespiegeld. Daarbij kwam, dat de
Armeniërs niet te vreezen waren, zooals de Grieken, de Macedoniërs, de Arabieren,
die van een anderen staat bevrijding konden verwachten. De Armeniërs waren bang
voor Rusland en te verstrooid over geheel het Turksche rijk, om ooit te kunnen
verwachten, dat zij een afzonderlijk staatsverband zouden
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kunnen vormen. In vele streken was Turksch hun moedertaal; zij waren naarstige
landbouwers en handige kooplieden. Met al den hartstocht van hun natuur hadden
zij het land lief, waarin zij leefden. De Sultan had in hen zijn trouwste onderdanen
kunnen hebben. De regeering van Abdul Hamid was als eennacht merrie, thans
vergeten. De toekomst was hoopvol. En toen kwam plotseling de moord van Adana!
Gelijk de Jong-Turken de Armeniërs voor goed van zich vervreemd hebben,
slaagden zij er ook in de trouwste aanhangers van den Sultan, de Albaneezen, tegen
Turkije in het harnas te jagen. Even goed als de Montenegrijnen waren ook de
Albaneezen in staat geweest, schoon in naam onderworpen aan het Turksche gezag,
in hunne bergen een groote mate van onafhankelijkheid te behouden. Velen van hen
waren tot het Mohammedanisme overgaan. Wijl ze nu Moslems waren, konden ze
hooge stellingen in het leger en de regeering erlangen. Het is een feit, dat de groote
meerderheid van de voortreffelijke staatslieden en soldaten, die Turkije bezeten heeft,
Albaneezen waren. Turkije was wijs genoeg om Albanië in de Middeleeuwsche
toestanden te laten, waaraan het gehecht was. Er werd geen behoefte aan spoorwegen
of aan zeehavens of aan eenigen vooruitgang gevoeld.
De pedante Jong-Turken besloten Albanië te beschaven, en wilden dat het
Ottomaansche gezag daar op dezelfde wijze zou werken, als in ieder ander deel van
het rijk. Aan de nooit onderworpen bergbewoners werd de verplichting opgelegd
zich bij het leger te laten inlijven en te vertrekken naar de plek, die de overheid van
Constantinopel hun aanwees. De plaatselijke onafhankelijkheid, die tot dus ver
bestaan had, zou een einde nemen. Geregeld moesten er belastingen worden betaald.
De Albaneezen kwamen in verzet en er werd een leger gezonden om ze te
onderwerpen. Maar dit gelukte niet. In Sept. 1912, zegt Gibbons, was ik in Uskub,
juist vier weken, vóór dat de Balkanoorlog uitbrak. Daar vertelden mij de Albaneesche
hoofden, dat zij het volgende jaar, als de Turken niet ophielden ze te vervolgen, met
hun manschappen naar Constantinopel
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zouden oprukken. Dat de Turken in de worsteling met Grieken en Serviërs een zoo
slecht figuur hebben gemaakt, is volgens Gibbons vooral daaraan toe te schrijven,
dat zij uitgeput waren door hun worsteling met de Albaneezen.
Te midden van de Arabieren en Arabisch sprekende rassen waren de Jong-Turken
al niet gelukkiger. In de eerste plaats wenschten zij, ten gevolge van hun overdreven
nationaal zelfgevoel, dat het Turksch de eenige officieele taal in het geheele rijk zou
zijn. Er werden in Syrië en Mesopotamië op vele plaatsen amtenaren en rechters
aangesteld, die volstrekt geen kennis hadden van de taal van het volk, waarbij zij
hadden te dienen. Het gevolg was, dat de Arabieren begonnen te droomen van een
herleefd Arabisch kalifaat. Toen de Jong-Turken vervolgens ook nog een poging
deden om de privilegiën der nagenoeg onafhankelijke stammen van het Syrisch
achterland en van het Arabisch schiereiland af te schaffen, ontstond er een verzet,
dat aan de schatkist van het Turksche rijk millioenen kostte en aan het Turksche leger
duizende zijner beste soldaten deed verliezen.
Bij dit alles kwam nog de onberaden poging om de privilegies der orthodoxe Kerk
in Turkije af te schaffen. Toen Mohammed de Veroveraar Constantinopel in 1453
vermeesterde, toonde hij terstond te begrijpen, dat het succes der Turksche wapenen
onafscheidelijk was van godsdienstige verdraagzaamheid en dat geen duurzaam rijk
in Klein-Azië en in het Balkan-schiereiland onder een Muzelmansch goevernement
bestaanbaar was, tenzij de vrijheden der Christenen door de erkenning van het
Grieksche Patriarchaat gewaarborgd werden. Terstond kende hij aan den Patriarch
den rang toe van staatkundig en godsdienstig hoofd der Christelijke onderdanen in
het rijk.
De Islam is een theocratie. De kerkelijke wet, sheriat genaamd, beheerscht het
geheele publieke leven. In die wet is niet gerekend op de aanwezigheid van
niet-Muzelmannen in het rijk. Vandaar dat menschen van een anderen godsdienst
binnen een Muzelmanschen staat enkel dan kunnen bestaan, indien zij hun eigen
kerkelijke inrichting, gepaard met allerlei rechten, bezitten.
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De Jong-Turken begrepen dat anders. Volgens hen was kerkelijke autonomie bij een
despotischen regeeringsvorm onontbeerlijk, maar had ze geen reden van bestaan,
waar de constitutie aan al de rassen en godsdienstige belijdenissen in het Rijk gelijke
rechten toekende. Dus had de Grieksche kerk van hare politieke voorrechten als
onvereenigbaar met het denkbeeld van een constitutioneele regeering afstand te doen.
Een staat in den staat was niet langer te dulden.
Ook hier handelden dus die onbezonnen droomers, alsof de afkondiging van een
grondwet voldoende ware om haar in vleesch en bloed van het volk te doen opnemen.
De Grieksche kerk begreep zeer goed, dat hare voorrechten eerst dan een
anachronisme konden heeten, wanneer te eeniger tijd de pas afgekondigde constitutie
aan de wenschen en behoeften van het volk bleek te voldoen. De Patriarch, een
moedig en verstandig man, bood weerstand aan de poging om voor hersenschimmen
werkelijkheden prijs te geven.
Ik heb, zegt Gibbons, met verschillende ijverige Jong-Turken gesproken. Zij
verklaarden mij, dat de zwakheid van Turkije daarin wortelde, dat verschillende
nationaliteiten naast elkander tot hetzelfde Rijk behoorden. Die nationaliteiten moesten
samensmelten tot één geheel, zooals dit b.v. in Amerika geschiedde. Wat zij niet
uitspraken, maar wat voortdurend op den bodem van hun ziel als vaste overtuiging
leefde, was dit, dat ‘Turkije een volk van Turken’ moest worden.
Hier vraagt Gibbons, of de Turken werkelijk het recht hadden, volgens de wet,
die het meest geschikte doet zegevieren, de vreemde nationaliteiten binnen het gebied
van het Rijk op te zuigen. Uit een intellektueel, een commercieel, een administratief
oogpunt kan niet gezegd worden, dat de Turk de evenknie is, in deze 20ste eeuw,
van Griek, Armeniër, Albanees, Slaaf, Arabier. Grieken en Armeniërs winnen het
van hem als handelslui. De Albaneezen zijn beter bestuurders. In vroeger tijd had de
Turk zijn suprematie dan ook enkel daaraan te danken, dat hij de krijgsman was en
de Christenen buiten het leger werden gehouden. Voor de groote massa der Turken
was
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dat een kolossaal nadeel geweest, want, terwijl de Turksche boer door den militairen
dienst aan den akker werd onttrokken, kon zijn Christelijke buurman door de
bebouwing van eigen grond vooruitkomen. Door het langdurig verblijf in de
garnizoenen en het gevaar van allerlei leelijke ziekten, dat daaraan verbonden is, was
de physieke kracht van het Turksche ras zeer afgenomen. De leden van de hoogere
klassen, voorbestemd om officier te zijn, hadden niet te worstelen om succes in de
wereld te hebben. Zij konden hun wil en hun verstand veilig op non-activiteit stellen.
De Grieksche Patriarch had dan ook het volle recht om niet voor den wil der
Jong-Turken te buigen. Bedreiging en vervolging werden getrotseerd. De leden van
hun officieelen ‘leekenraad’, die den Patriarch steunden, werden in den kerker
geworpen. In Macedonië en Thracië, op de eilanden der Aegeïsche zee, op de kust
van Klein-Azië zagen zich bisschoppen en geestelijken ten prooi aan afschuwelijke
vervolgingen. ‘Ik zal nooit, zegt Gibbons, het bezoek vergeten, dat ik juist in die
kritieke dagen bij Joachim III aflegde. Met bevende vingers ontknoopte Z. Heiligheid
het dossier der vervolgingen, dat brieven en beëedigde getuigenissen uit een dozijn
diocesen behelsde. “Zij behandelen ons als honden” riep hij uit. “Nooit heeft mijn
volk onder Abdul Hamid zoo geleden als thans. Maar wij zijn hun te sterk. Wij
weigeren ons te laten uitroeien. Ten gevolge van de tegen ons gepleegde misdaden
zie ik geheel Europa met bloed bevlekt.”’ Wel is die profetie, zegt Gibbons, door de
uitkomst bevestigd geworden.
Hij spreekt in zijn werk breedvoerig over den thans gevoerden wereldoorlog en
neemt daarbij het volgende standpunt in: De Russen hebben den oorlog veroorzaakt,
maar de Duitschers hebben hem in 1914 doorgedreven. Hoe Gibbons dat bedoelt,
blijkt duikelijk waar hij zegt: ‘48 uur was er aan Servië gegund om op het ultimatum
van Oostenrijk-Hongarije te antwoorden. Rusland en Frankrijk hadden Servië den
raad gegeven zóó te antwoorden, dat aan de door O.-H. gestelde eischen over het
geheel voldaan werd. Noch Frankrijk, noch Rusland wenschte
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den oorlog. Zóó begeerig waren zij om aan O.H. alle aanleiding tot een gewelddadige
oplossing van de crisis te ontnemen, vóór dat zij beiden gereed waren, dat zij Servië
uitnoodigden om zijn trots op zij te zetten en zich te onderwerpen.’ Toch verbond
Rusland zich om de integriteit en onafhankelijkheid van Servië te verdedigen.
Inderdaad was het Servisch antwoord boven verwachting verzoenend. Maar, zegt
Gibbons, in één opzicht gaf het opzettelijk een valsche verklaring aan den eisch van
Oostenrijk, alsof dit land inbreuk wilde maken op de onafhankelijkheid der Servische
rechtspraak. Servië weigerde wat niet gevraagd was: medewerking van de
Oostenrijk-Hongaarsche magistratuur bij de ‘enquête justicière.’ Wat O.H. gevraagd
had, was medewerking van haar politiedienaren bij de ‘recherches’. De aan O.H. en
Duitschland vijandige nieuwspapieren hebben in dat opzicht een valsche voorstelling
wat betreft de eischen van het ultimatum gegeven1).
Uit het voorafgaande bespeurt men, dat Gibbons, ofschoon zijn sympathieën zeer
bepaald in de richting van Engeland en de twee overige leden der ‘entente cordiale’
gaan, zoo eerlijk en onpartijdig mogelijk is. Hij is een groot bewonderaar van Grey
en meent dat deze ernstig bedoeld heeft den vrede van Europa te redden. Wat
Duitschland betreft, acht hij het geen wonder, dat het zich tot de Turken voelde
aangetrokken. Er is een groote affiniteit, zegt hij, tusschen Duitschers en Osmanen.
De Duitschers hebben sympathie voor den geest van den Islam, zooals zij meenen,
dat die in Turkije wordt opgevat. zij bewonderen het ‘yassak’ van den Turk, wat een
tegenhanger is van het Duitsch ‘verboten’. Moltke bewonderde de blinde en lijdelijke
gehoorzaamheid van den Turk aan het gezag, zijn onverstoorbaarheid onder
tegenspoed en de dapperheid, waarmede hij gevaar en ellende trotseert. Turken vragen
niet: waarom? Zij doen het en sterven. Dat geldt van den Duitscher evenzeer. Geheel
anders de Engelschman. Zelfs al gehoorzaamt een Brit, hij stelt

1) p. 383 en 84.
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tegelijkertijd vragen, en, wanneer de zaak zijn beslag heeft, eischt hij zelfs rekenschap.
Het gezag berust voor den Anglo-Sakser bij den Staat, waarvan ieder individu een
integreerend en onuitwischbaar deel is. ‘Onder Turken en Duitschers daarentegen
berust de autoriteit bij overheden, die geen rekenschap verschuldigd zijn aan de
personen, waarover zij bevel voeren; de oorsprong van het gezag is hier macht, welke
de overlevering in stand houdt: het ontzien van menschenlevens en menschelijk geluk
komt hier niet in rekening, als het er om gaat, een staatkundig of militair doel te
bereiken. Ik heb het recht zoo te spreken, want ik heb ze beiden aan het werk gezien.
Het neemt niet weg, dat ik Duitsche en Turksche vrienden heb en hun warme
toegenegenheid toedraag en een levendige bewondering koester voor vele
karaktertrekken dier beide naties. Jammer is het, dat het Duitsche en het Turksche
volk aan hun overheden toestaan te doen wat het aangeboren instinkt hun zelven
verbieden zou. De lijdelijkheid van den Turk is natuurlijk: zij is zijn godsdienst, zijn
achtergrond, de lucht, waarin hij ademt. De passiviteit van den Duitscher is
onverschoonbaar. Hij wil niet den duivel uit zijn eigen ras verdrijven. Dus moet het
voor hem gedaan wordan.’
Uit dit citaat blijkt, hoe vooringenomen deze Anglo-Sakser over het Duitsche ras
oordeelt. Ik waag het te onderstellen, dat hij niet eens Duitsch verstaat. Deutschland
‘über alles’ verklaart hij, alsof er stond ‘über allem’1). Hij schijnt niet te weten, dat
het IJzeren Kruis een teeken is van persoonlijk initiatief. Op bl. 374 komt hij met de
dikwijls weerlegde bewering aandragen, dat Bismarck's beginsel was: macht boven
recht.
Ook over de Oostenrijkers is zijn oordeel verre van malsch. Op bl. 146 zegt hij:
ieder wapen is door hen gebruikt om het nationalisme der Kroaten te bestrijden.
Officieele omkooperij, dwang den rechters aangedaan, inhechtenisneming zonder
verhoor, militair despotisme,

1) Bl. 36.
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verknipping van kiesdistrikten, vreesaanjaging van de kiezers, ziedaar wat jarenlang
en nog heden ten dage ieder oogenblik gebeurt. ‘Indien er een Slavische Silvio Pellico
ware, dan zou de wereld weten, dat de ministers van den ouden Franz Joseph niet
bizonder verschillen van de ministers van den jongen Franz Joseph, die de Milaneezen
verpletterden en Garibaldi najoegen als ware hij een wild dier. De Radetzkys en
Gorzkowkis dragen nog altijd de Oostenrijksche liverei.’
Toch heeft Gibbons, ondanks deze hartstochtelijke ontboezemingen, wel oog voor
de rechtmatige aanspraken der Centrale mogendheden. Duitschland en zijn
‘Weltpolitik’, zegt hij, zijn het voorwerp geweest van bittere kritiek jarenlang van
Engelsche en Fransche zijde. Zeeën van inkt zijn er vergoten om polemiek te voeren
tegen het den vrede verstorend karakter der Triple Alliance. Toch komt de zaak
eenvoudig hierop neer, dat de drie nieuwe Europeesche mogendheden geweigerd
hebben op zich het beginsel te laten toepassen: ‘aan hem, die heeft, zal gegeven
worden, en aan wien niet heeft, zal ontnomen worden ook wat hij heeft’. Duitschland
en Italië, moderne industrieele staten geworden, zijn gaan uitzien naar markten in
het buitenland, m.a.w. zij hebben getoond een aandeel te willen erlangen bij de
verdeeling vas Afrika en Azië. ‘Is nu zulk een billijk verlangen om in de
wereldpolitiek een rol te vervullen, geëvenredigd aan het bevolkingscijfer, aan den
rijkdom, aan de industrieele en maritieme ontwikkeling van het land, een bedreiging
van den wereldvrede? Het is zoo altijd geweest en het zal wel altoos zoo blijven, dat
zij, die bezitten, met onrust de pogingen gadeslaan van hen, die niet bezitten, maar
gaarne iets hebben zouden. Vandaar dat Rusland, ondanks zijn heerschappij over de
noordelijke helft van Azië en zijn nieuw en steeds toenemend bezit in den Kaukasus
en Centraal-Azië; dat Frankrijk, welks vlag wappert over het grootste deel van
noordelijk en Centraal Afrika en over een belangrijken hoek van Azië; dat Groot
Brittannië met zijn uitgestrekt grondgebied op ieder deel van den aardbol, den
angstkreet deden hooren:
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de wolf, de wolf! toen de mogendheden der Triple alliance door handige diplomatie,
en, zoo ge wilt, brutaal geweld, enkele kruimpjes trachtten weg te pikken van het
weinige, dat er nog overbleef’.
De tegenwoordige oorlog wordt, met de ‘nieuwe kaart’ van Europa in verband
gebracht. Gevoel voor recht, zegt Gibbons, kan ons in het afgetrokkene niet enkel
met de ‘Weltpolitik’ van Duitschland, maar ook met het verlangen van
Oostenrijk-Hongarije naar een uitweg tot de zee en met Italië's begeerte naar dien
invloed in de Middellandsche zee, welke geschiedenis en geographie haar toewijzen,
doen sympathiseeren. ‘Maar sympathie in het afgetrokkene is geheel iets anders dan
werkelijke sympathie. Duitschland's “Weltpolitik” is het meest brandende probleem
in de hedendaag sche wereld en haar beteekenis dient dus ter dege gekend te worden’.
Wat hij dan vervolgens zegt om die ‘Weltpolitik’ als gevaarlijk voor de wereld
op de kaak te stellen, zoodat het noodig is haar met geweld terug te dringen, heeft
naar mijn oordeel al bijzonder weinig om het lijf.
In de eerste plaats worden enkele woorden van den Keizer aangehaald, die b.v. in
1905, kort vóór zijn bezoek aan Tanger, te Bremen verklaart: ‘Het kan niet de
bedoeling zijn met wapengeweld de wereld voor Duitschland te veroveren.... God
roept ons om de wereld te beschaven; wij zijn de zendelingen van den vooruitgang.’
En later te Münster op 1 Sept. 1907 verkondigde de Keizer, dat het Duitsche volk
‘het volk van graniet zal zijn, waarop de Heere God de beschaving der wereld zal
doen rusten.’ Men begrijpt ten volle, dat zulke woorden bij andere beschaafde naties
kwaad bloed zetten, maar zij getuigen enkel van een hooge ingenomenheid met eigen
beschaving en volstrekt niet van het plan om den wereldvrede te verstoren en Europa
in een bloedig slagveld te veranderen.
Vervolgens trekt Gibbons een door niets gerechtvaardige parallel tusschen de
Fransche Jacobijnen van 1793 en de Duitsche socialisten van den tegenwoordigen
tijd. ‘De herauten van vrijheid, gelijkheid en broederschap
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vochten voor de verspreiding van de beginselen der revolutie door de Fransche legers,
die zij als Gods uitverkoren instrumenten beschouwden; door hun enthousiasme
brachten zij het zoo ver, dat ten slotte geheel Europa onder het juk van Napoleon
zuchtte. Liefde tot de menschheid verkeerde hier in bloeddorstigheid en de strijd
voor vrijheid in jacht naar buit en roem. Zijn de diepe denkers der Duitsche
universiteiten en de socialistische droomers, die de scharen van werklieden aanvoeren,
niet thans bezig denzelfden weg te bewandelen? Leidt ook hier niet de verkondiging
van een ideaal tot blinde dweepzucht, welke den Apostel kan doen gelooven, dat hij
door God geroepen is om bloed te storten?’
Op die vraag is Gibbons geneigd een bevestigend antwoord te geven, omdat hij
in een veel gebruikte leidraad van geographie, welke reeds 245 uitgaven heeft beleefd,
de volgende woorden leest: ‘Duitschland is het hart van Europa. Daarom heen liggen
Oostenrijk, Zwitserland, België, Luxemburg en Holland, die alle vroeger deelen van
denzelfden staat uitmaakten en geheel, of ten minste vooral, door Germanen bevolkt
worden’1).
Mij dunkt, uit deze woorden blijkt niet wat Gibbons er in lezen wil, dat al die
laatstgenoemde staten zich op nieuw met Duitschland dienen te vereenigen. Maar
Gibbons is van oordeel, dat thans de geheele Duitsche natie van België zegt: ‘vroeger
was het Duitsch, zijn inwoners zijn Duitschers, laat het op nieuw Duitsch worden.’
Ook hier mag ik vragen: slaat Mr. Gibbons den bal niet mis?
Juister is het wat Gibbons elders zegt: De Duitschers van den huidigen dag willen,
dat voortaan ook Duitschland geraadpleegd zal worden, wanneer de heerschappij
van een Europeesche natie tot eenig deel der wereld, dat nog onafhankelijk is, of niet
door Europeanen tot dusverre in beslag werd genomen, wordt uitgebreid.
De Duitsche handel, zegt Gibbons, die nog in zijn

1) Daniël's Leitfaden der Geographie.
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kindschheid was, ondervond gruwelijken tegenslag door de Britsche bezetting van
Cyprus in 1878 en van Egypte in 1883, door de Fransche bezetting van Tunis in 1881
en de Russische en Britsche handelingen ten opzichte van Centraal-Azië en
Afghanistan. De welvarende en ontwikkelde klassen in Duitschland begonnen van
de Regeering te eischen, dat zij ook haar hand naar koloniën zou uitstrekken. Dit
geschiedde, zooals bekend is. Duitschland huurde b.v. Kiau-Chiau en verklaarde dat
de haven van Tsing-Tau een vrijhaven zou zijn voor alle naties. Maar, zegt Gibbons,
de Japansche mededinging op handelsgebied drong Duitschland spoedig om op het
gegeven woord terug te komen. ‘Het bedacht een slim plan in 1906: de Chineesche
inkomende rechten zouden door Duitschland geïnd worden binnen de grenzen van
het Protectoraat en daarvoor zou Duitschland jaarlijks 20% aan China uitkeeren van
het geheele bedrag aan inkomende rechten, dat in het Tsing-Taudistrikt geheven was.
Op die wijze zag Duitschland zich ruimschoots beloond voor haar edelmoedigheid
om van Duitsche goederen de Chineesche inkomende rechten te laten heffen.
Duitschland stelt zich zelf schadeloos ten koste van de Japanners! Berlijn had dan
ook geen reden om verwonderd te zijn over het ultimatum, dat door Tokio op 15
Augustus overhandigd werd.’
Vervolgens spreekt Gibbons van de ellende, die de Duitschers in Zuidwest Afrika
met de Herreros hadden. Gelijk alle blanken bedrogen ook de Duitschers de
inboorlingen en speelden den baas over hen, om ze te dwingen afstand te doen van
hunne landerijen. ‘Er ontstond een geweldige opstand, waarbij al de Duitschers, met
uitzondering van de zendelingen en de kolonisten, die daar reeds vóór de Duitsche
bezetting gevestigd waren, vermoord werden. De onderdrukking van den opstand
kostte meer dan een jaar en veroorzaakte groot verlies aan levens en geld. Den
inlanders kwam zij nog duurder te staan. Twee derden van het volk der Herreros
werden vermoord. Terwijl er enkel 6 of 7000 gewapend waren, werden er volgens
het officieele Duitsche rapport 40.000 gedood. De
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Duitschers verklaarden alle landerijen der inboorlingen verbeurd.’ Gibbons vraagt
niet, wie de Herreros opgehitst had en hun wapenen verschaft.
Zijn mededeeling moet natuurlijk strekken om te doen uitkomen, dat de Duitschers
de kunst om te koloniseeren, die door de Engelschen op zoo uitstekende wijze, getuige
Zuid-Afrika b.v.! in toepassing wordt gebracht, niet verstaan. De Engelschman is
een vriend des vredes, men denke aan Eduard VII, den vredestichter! terwijl de
Duitscher daarentegen van den aanvang af, dat hij in de geschiedenis optrad, een
‘krijgsman’ bleek te zijn. ‘Voor den verzachtenden en beschavenden invloed van het
Christendom bleek hij minder ontvankelijk dan eenig ander Europeesch ras. Hij
vereerde de ruwe kracht en steunde enkel op geweld om hen te overheerschen, met
wie hij in betrekking kwam. Het luipaard kan zijn vlekken niet verliezen. Voor den
Duitscher van de XXste eeuw is het even natuurlijk zijn zwaard als een argument te
bezigen, als het dat was voor den Duitscher van de Xde of van de Iste eeuw. Wij kunnen
niet nadrukkelijk genoeg op de noodlottige neiging van den Duitscher de aandacht
vestigen om alle zedelijke en wettelijke rechten ondergeschikt te maken aan de
opperheerschappij van het brutale geweld. In den Duitschen geest is geen ruimte
voor wat men zedelijke overreding noemt. Schoon sommige van de grootste denkers
der wereld Duitschers waren en heden ten dage nog zijn, is de Duitsche natie nooit
tot de ontdekking gekomen, dat de pen machtiger kan zijn dan het zwaard. Geef den
Duitscher een pen in de hand en hij zal de wereld in bewondering brengen voor zijn
intellekt. Geef hem een piano of een viool en hij zal de wereld in aanbidding doen
neerknielen voor den rijkdom van zijn zieleleven. Maar geef hem een zwaard en de
wereld zal in afschuw terugdeinzen voor het door hem ontplooide brutale geweld.
Want er bestond nooit een Uebermensch, die niet een duivel was. Anders zou hij
God zijn.’
Het is jammer, dat de heer Gibbons geen Hollandsch leest. Anders zou ik dezen
voortreffelijken en zoo frisch
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denkenden en gevoelenden, maar hoogst eenzijdig ingelichten Amerikaan den raad
geven om het boek van den heer J. Versluys te lezen: ‘Opstellen over den
Wereldoorlog.’ Hij zou er in kunnen lezen, dat Engelands buitenlandsche politiek
steeds gericht was op uitbreiding van zijn wereldhandel, en dat het daarom allerlei
staten, over de geheele wereld verspreid, heeft veroverd en zich van alle strategische
punten, die het met zijn machtige vloot kon bereiken, heeft meester gemaakt. Het
volgen Gibbons niet militairistische Engeland heeft dan ook sedert 1651, toen het
zijn eersten handelsoorlog met Nederland voerde, tot 1815, dus gedurende 165 jaar,
88 oorlogsjaren gehad. In de XIXde eeuw is er geen decade voorbijgegaan, waarin
het niet een hevigen strijd voerde. Duitschland daarentegen, dat sedert 1870
onbetwistbaar de eerste militaire mogendheid der wereld is, heeft, hoe ook getergd
en door Engeland, Frankrijk en Rusland in een hoek gedrongen, het zwaard tegen
de mogendheden laten rusten tot Augustus 1914.
Aan allen wier sympathie in dezen wereldoorlog naar Duitschland uitgaat, geef
ik den raad het kloeke boek van Gibbons te lezen ter voorkoming van eenzijdigheid.
Zij kunnen dan ontdekken wat er van pro-Engelsch standpunt door een beschaafd
en welwillend man, die over niet alledaagsche historische kundigheden beschikt,
tegen hun standpunt wordt aangevoerd.
Schrijver dezes komt het onbetwistbaar voor, dat de wereldoorlog niet aan het
Duitsche volkskarakter te wijten is, maar aan het noodlottig streven van alle groote
staten om zich buiten het eigen land staatkundige en oeconomische invloedssferen
te verwerven. Zulk een politiek brengt de belangen der naties met elkaar in botsing.
Enkel van een onzelfzuchtige, christelijke politiek, die voor het eigen volk alleen dat
verlangt, wat ook aan vreemden wordt gegund, van een politiek, als door ons
Hollanders op Java wordt gevolgd, niet wijl wij beter en wijzer, maar wijl wij zwakker
zijn dan de groote mogendheden, is duurzame vrede te verwachten. De kleine naties
zijn het zout der aarde.
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De regisseur
Door H.L. Berckenhoff.
Het is er ten onzent mee gegaan, als met den orkestdirigent. Eerst langzamerhand
komt men tot het begrip van wat een regisseur bij een tooneelgezelschap te beteekenen
heeft. Lang placht men met de regie te belasten, iemand van het gezelschap, die als
acteur niet veel te beduiden had en dus het best uit het ensemble kon worden gemist;
liefst een, die wat letterwijs was, in ontwikkeling boven het gros stond, tenminste
lezen en schrijven kon. Heel veel gewichtigs had hij trouwens niet te doen. In
hoofdzaak bestond zijn werk in het adviseeren bij de rolverdeeling - indien hij daarin
gekend werd! - het regelen der opkomst en verdwijning - kortom: der beweging van
de personen; het aanwijzen der décors, waarin het stuk te spelen had, der requisieten,
meubileering, kostuums enz. Wel nog een werk van belang, dat, als het naar behooren
wordt gedaan, zekere gaven eischt, maar toch voornamelijk geldt den buitenkant van
het vak. Keus en schikking van het meubilair; keus der dominante kleuren in de
stoffeering, ook der kleedij; kortom, het scheppen van een met den aard van het
vertoonde in harmonie zijnde omgeving, veronderstelt een smaak en inzicht, een
gevoel voor stijl, die heusch niet ieders deel
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zijn. Ook de regeling der beweging van de handelende personen op het tooneel eischt
eigenschappen in den régisseur, die verband houden met een streng kunstbesef.
Immers moet die beweging natuurlijk schijnen, noodzakelijk voortspruiten uit de
handeling en niet maar worden aangebracht om haar zelve. De beweging behoort
het beeld op het tooneel te verlevendigen, maar steeds verantwoord te zijn - anders
wordt zij hinderlijk, leidt af en ontaardt in druk-doen. Het is er ver van af, dat dit
door de met de taak der regie belasten, algemeen begrepen wordt. Te dikwerf ziet
men de spelende personen van plaats veranderen, zonder eenige reden en gaat men
er bij denken aan stuivertje-wisselen. En dat wekt dan bij den toeschouwer een uit
twijfel aan de doelmatigheid der beweging, geboren onrust, die de op de handeling
saam te vatten aandacht verbreekt.
Wat in 't algemeen de kunst der regie betreft, ten deze valt er voor den vakman
heel wat te leeren op goede Duitsche en Fransche, maar vooral op Duitsche tooneelen.
Tenminste voor zoover er op dit punt te leeren valt. Want de regisseur, zal hij meer
praesteeren dan Schablonenwerk, moet kunstenaar zijn: vernuft hebben en fantasie,
scheppingskracht! Het hoogere, meer geestelijke element in de kunst, neemt men in
geen geval in zich op gelijk een les. Hier moet behalve het talent, de doorslag geven:
litterair inzicht, dichterlijk gevoel, intuïtie, ontwikkeld tot een scherp omlijnd begrip
van het eigenaardige, het karakteristieke van een te vertoonen werk en van de factoren,
die het tooneel-effect bepalen en beheerschen, ook met betrekking tot de verhouding
van het publiek tot het aanschouwde en gehoorde.
Moet de regisseur zelf tooneelspeler zijn? De vraag is niet kortweg te
beantwoorden. Molière en Shakespeare, die zelf hunne stukken in elkaar zetten,
waren acteurs. Trouwens, voor zoover het vroeger tijden betreft, toen niemand aan
de practijk van het tooneel deel nam, die niet tot de ‘kaste’ behoorde, zal de regie voor zoover ze bestond - wel altoos in handen zijn geweest van acteurs

Onze Eeuw. Jaargang 16

127
en.... actrices. (Men denke in Duitschland aan die Neuberin, de tooneeldirectrice, die
in de Duitsche kunstgeschiedenis voorleeft als een der eerste spelleiders van
beteekenis). In 't algemeen zouden wij zeggen: heeft het eer tegen, dan voor, dat de
regisseur een tooneelspeler zij van beteekenis, d.w.z. van sterke individualiteit. Wel
moet hij in zijn ziel een groot en fijnvoelend kunstenaar zijn - wat echter geenszins
insluit plastisch uitbeeldingsvermogen.
Een regisseur dient te zijn een man van veel en velerlei bekwaamheid, gewapend
met het oog eens schilders, het oor van een musicus, het oordeel van een in letteren
en kunst ervarene - maar tegelijk zij hij een objectieve geest, die hetgeen hij in zich
opgenomen heeft, op zóó concreete wijze weet weer te geven, dat zijn woord
verklarend werkt op wie hem hooren, hun scheppingsdrang ontwaken doet en in
goede richting leidt. Richting, bepaald ook door de eigen individualiteit des spelers.
Dit laatste is bij de instudeering van een werk, door den regisseur vooral in acht te
nemen, wil hij in zijn acteurs en actrices het vuur niet blusschen en ze in nabootsing
en gemaaktheid doen vervallen. Ook dáárom heeft het zijn goede zijde, dat de
regisseur niet zij een uitvoerend artiest van beteekenis, opdat hij in zijn aanwijzingen,
opwekkingen, zich objectief gedragen kunne tegenover de-, of dengene, die hij heeft
te leiden. Wel dient hij te weten hoe 't moet wezen en het talent te bezitten hiervan
zijn sujetten te doordringen. Ik denk hier weder aan den orkestdirigent. Deze kan
natuurlijk geen virtuoos zijn op elk instrument - maar toch dient hij de beteekenis
van elk instrument in het orkestensemble te kennen, zijn capaciteit, zijn technisch
vermogen, opdat hij de instrumentalisten ieder voor zich, bij 't zich voordoen van
moeilijkheden, kunne instrueeren. Ook moet hij hun voordracht kunnen regelen, hen
hunne partij desnoods... voorzingen, zij 't dan met ‘krakende’ stem, gelijk zij - volgens
de sage - eigen schijnt aan de meeste dirigenten en.... componisten, weshalve men
in Duitschland ter kenschetsing van zoo'n neuzig, schel geluid, spreekt van een
‘Componistenstimme!’ Trouwens, iemand, die iets
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vóór doet, dikt aan, versterkt het accent, verscherpt de contours, uit zucht tot
karakteriseering.
Tot de regisseurs van beteekenis ten onzent, uit vroeger tijd, hebben behoord, in
de eerste plaats Amelung, aan wien o.a. mevr. Kleine-Gartman veel voor haar vorming
te danken had, Kettmann, Le Gras, die echter geen van allen als acteur uitblonken.
Daartegenover staan er anderen, die wel als tooneelspelers van talent bekend staan
of stonden. In Frankrijk: Antoine, Lugné Poë - in Duitschland de leden van het
tooneelspelersgeslacht Devrient. En ten onzent Jan C. de Vos, Chrispijn, Royaards,
Verkade, A.v.d. Horst, die ook zelf de planken betreden.
Niet is voorbij te zien, dat de tooneeltoestanden ten onzent allerminst gunstig zijn
om datgene, wat de taak behoort te zijn van den regisseur, tot volle ontplooiing te
brengen. En ik geloof, dat de meest gerenommeerde Duitsche regisseur het werk der
onzen niet zou kunnen verbeteren - laat staan, dat hij 't aan een Hollandsch gezelschap
geen verreljaar zou uithouden.
Wij hebben daar trouwens het voorbeeld van gehad. Een vijftien jaar geleden werd
te Amsterdam een tooneelgezelschap opgericht, met het doel, bij de voorstellingen
vooral ook de hooger aesthetische zijde van de tooneelkunst naar voren te brengen.
En men engageerde een Duitschen regisseur, doctor in de letteren: Hugo Dinger. De
man, die groote plannen had, o.a. Faust ten tooneele bracht, heeft het bij het
gezelschap nauwlijks drie maanden uitgehouden. Reeds tegen de tuchteloosheid van
de artiesten tornde hij dadelijk op. Wij willen daarlaten of het goed gezien was, als
regisseur te engageeren een vreemdeling, die onze taal niet verstond en in elk geval
voor onze taal geen gevoel kon hebben.
Met een zoo wisselend repertoire en een aldoor ambulant zijn van het gezelschap
als ten onzent, is een regisseur, die ook maar wilde benaderen de ideale eischen, aan
de uitoefening van het ambt te stellen, onbestaanbaar en diegenen, welke door hun
aanleg er toe zouden zijn aangewezen in hun vak het hoogste te bereiken, moeten
bij
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ons onderweg blijven steken, omdat de exploitatie van het bedrijf hunne gaven niet
tot volle ontwikkeling kàn laten komen. Want moge den regisseur zelf nog de noodige
rust zijn gegund, indien hij niet tevens als acteur meedoet, om zich voor zijn taak,
de inscèneering van een werk, het doordringen in de beteekenis van het stuk en elk
karakter afzonderlijk, met het oog al dadelijk op de rolverdeeling, voor te bereiden,
zoodat het drama vleesch wordt van zijn vleesch en hij de acteurs en actrices kunne
leiden in de richting eener juiste uitbeelding der door hen voor te stellen personen dan moet hij, althans wat dit laatste betreft, er zich toch met den Franschen slag
afmaken. Meestal zullen hem de repetities te krap worden toegemeten en de spelende
personen, die om den anderen dag tusschen de wielen zitten, van Enschede naar
Breda, van Alkmaar naar Arnhem, den tijd niet hebben, hun rollenstudie ernstig
genoeg op te vatten en de uit te beelden karakters in zich te doen groeien en tot
levensrijpheid te doen komen.
Hetgeen onder deze omstandigheden onze regisseurs praesteeren, verdient over
het geheel, groote waardeering. Wat voor het tegenwoordige binnen het bereik van
hun ‘kunnen’ valt, is vaak te roemen: de uiterlijke kant van het vak, de regeling van
de beweging op het tooneel, de aankleeding enz. Maar tot het bereiken van een in
elkaar sluitend, vast aaneen gesloten, in elkaar grijpend samenspel, van een in toon
brengen en houden van het spel des eenen met dat des anderen, daartoe missen zij
al te dikwerf middelen en tijdsgelegenheid. Wel ziet men nu en dan directeuren
opduiken, die met jeugdige bezieling een hooger ideaal nastreven - maar hun blijkt
dan ten slotte de strijd toch te machtig, ook omdat aan hunne stichting, financieel,
de grondslag ontbreekt, die haar weerbaar zou maken tegen de traagheid van het
publiek en tegenslag van anderen aard. Ook aan het ‘betere’ - vooral wat het repertoire
betreft - moet het publiek ‘wennen’. Ons tooneel wordt door allerlei oorzaken de
bestaansstrijd bemoeilijkt, ook tengevolge van een versnip-
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pering van krachten over een te groot aantal gezelschappen, welke elkaar een
moordende concurrentie aandoen, die het dilettantisme in de hand werkt en noopt
tot een overhaaste exploitatie.
Het is niet te zeggen hoeveel stukken, na een paar voorstellingen, van het repertoire
verdwijnen, omdat de vertooning niet tot haar recht kwam; uit de stukken niet is
gehaald wat er inzat en... de leemten, die zij als kunstwerk, mochten hebben, niet
waren aangevuld door de goed doordachte herschepping, die er van, onder het oog
des regisseurs, op het tooneel, te leveren zou zijn geweest. Want ook dit is een
voornaam ding in het werk des leiders. Hij heeft, voor zoover dit mogelijk is, de
onvolmaaktheden in het op te voeren drama te bemantelen, te ondervangen, er de
gaten in te stoppen; door het wezenlijke, het voortreffelijke er van naar voren te
brengen, de zwakheden achter te houden, wat reeds dikwerf kan worden bereikt door
een oordeelkundige regeling der tempi, maar vooral door een juiste lichtverdeeling.
Want het is eenmaal niet anders: het tooneel kan niet bestaan alleen bij een
repertoire van louter eersterangskunst, die dan toch nog in den vorm voor het tooneel,
niet volmaakt behoeft te zijn en meestal niet is - weshalve voor de regie, ook bij de
ineenzetting der zoogen. klassieken, de meesterwerken, die reeds de eeuwen hebben
getrotseerd, heel wat te doen blijft! In elk geval: het moderne - dat toch altijd op de
stukkenrol zal domineeren - heeft bijna doorgaans de correctie noodig van den ervaren
tooneelman.
Karl Immermann, de met zoo verheven ideeën bezielde dichter en
schouwburgdirecteur te Dusseldorp, uit de eerste helft der vorige eeuw, zeide het
reeds: ‘das Ueble ist, dass das Theater nicht bei besonders festlichen Gelegenheiten
mitwirkt, sondern dass man es hat zur Tagesspeise machen müssen. Dadurch tritt
die Sache aus den rein künstlerischen in die vermischte Sphäre und muss immer nach
kurzen Kampfe dem gemeinen Sinne zur Beute werden.’ Dat ‘gemeinen Sinne’ klinkt
hard - vooral ons Hollan-
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ders, die het woord ‘gemeen’ plegen op te vatten in zijn meest vulgaire beteekenis.
In het Duitsch bedoelt men er mee ook: ‘algemeene’. Het slaat hier dus op den zin
of smaak van den grooten hoop. Wij zouden de bedoeling van Immermann het best
weergeven met: ‘tot dagelijksch onderhoud van het gemengd publiek’. Ten allen
tijde zijn er menschen, idealisten geweest, die het theater hebben willen in dienst
stellen, uitsluitend van de ‘kunst’ in hoogsten zin - en het is gelukkig dat er altijd
zulke menschen zullen blijven, omdat zij door hun ‘ideale Förderungen’, het tooneel
tenminste kunnen behoeden voor een te laag dalen en ons blijven herinneren aan wat
het in zijn hoogere roeping kan zijn. Maar het theater - zooals wij het kennen en
zooals het altoos is geweest (tenzij bij de antieken), sinds het zich een plaats wist te
verwerven in ons dagelijksch leven, heeft om zich staande te houden, steeds moeten
schipperen met het ideaal en zich bewogen in wat Immermann noemt: ‘die vermischte
Sphäre.’ Wie de lijst nagaat van de stukken, die Goethe, zelfs in den bloeitijd van
het Weimarsche theater liet spelen, om zooveel mogelijk ‘Allen zu gefallen’,
voorwaarde van de bestaanszekerheid van het theater, zelfs waar het door een
kunstlievend vorst - gelijk te Weimar - werd en wordt gesubsidieerd, zal bemerken,
dat op die stukkenrol de ‘draken’ uit zijn tijd, niet ontbraken. Goethe liet alles spelen
wat nieuw was; naast het klassieke, dat van alle tijden is, ook wat, voor ieder zichtbaar,
slechts voor het oogenblik geboren was: dem Tage gemäss war, gelijk hij zelf het
uitdrukt. Dezelfde planken, waarover den eenen avond in al haar statigheid eene
Iphigenie schreed, werden den volgenden avond ingeruimd voor het dolste spectakel
der dolste kluchten. Vooral de Weener Possen waren Goethe welkom en Matthäus
Stegmeijers Pumpernickel, was te Weimar een geliefd repertoire-stuk, gelijk ook het
Donauweibchen. En dan... Kotzebue, die evenals overal elders, ook het Weimarsche
repertoire (gedurende heel de directie van Goethe: 1791-1817) heeft beheerscht! De
practijk dwong er toe en nooit zal een tooneel-directeur zich
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daaraan kunnen onttrekken. Is het niet teekenend, dat het te Weimar ook altijd zoo
gebleven is? Toen in het begin dezer eeuw daar het oude theater door brand
gedeeltelijk werd vernield, was er den avond te voren gespeeld: Aus dem Leben eines
Detectives: de bij ons bekende Sherlock Holmes-draak! En het Weimarsche theater
is toch altijd nog een Hoftheater en het wordt door den hertog nog steeds onderhouden!
Ik wil dit zeggen: wie het tooneel beoordeelt, moet daarbij zich stellen op den
grondslag der practijk, al behoeft hij tegelijk niet al zijn idealen over boord te werpen
en al behoort hij ook steeds het recht te bepleiten van het hoogere. Maar zonder een
‘gemischtes Repertoire’ kan zelfs het rijkst gedoteerde theater niet bestaan en ook
zij, die zich tot de verhevendste taak achten uitverkoren, moeten dat feit aanvaarden;
er zich in schikken, dat zij naast het edele werk, hetwelk zij zich ter uitvoering
wenschen te zien opgedragen, ook zullen worden geroepen tot minder soort arbeid,
dien zij verstandig doen met gelijke toewijding te vervullen. Wat regisseur en acteurs
beiden geldt!
Achter regie vindt men in de dictionnaire: besturen, regeeren, beheerschen. Maar al
is het woord Fransch en al wijdt Pierre Larousse aan het begrip een uitvoerig artikel,
het zijn vooral de Duitschers, die de beteekenis van het ambt bij het tooneel hebben
erkend en in geschriften vastgesteld en uiteengezet. Ongetwijfeld ontbreekt ook bij
een tooneelgezelschap in Frankrijk niet de regisseur, maar hij schijnt er een minder
dictatoriale positie te bekleeden en treedt voor de buitenwereld minder naar voren.
Op 't pogramma wordt hij niet genoemd, wat in Duitschland en bij ons wèl het geval
is. Wij wezen er reeds op, dat de regisseur bij de Franschen tevens acteur pleegt te
zijn en wel acteur van hoogen rang. Vandaar misschien dat hij meer in de schaduw
blijft, dewijl in hem - tegenover het publiek en ook naar eigen besef - de acteur
primeert. Wie kent den regisseur, die bijv. aan de Comédie Française de spelleider
is? De directeur is het
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niet. Deze heet daar ook administrateur - waaruit echter niet behoeft te volgen, dat
hij geen macht zou uitoefenen op en over de scène. Dit zal wel voornamelijk afhangen
van de toevallige omstandigheid, of voor het ambt benoemd is een tooneelman.
Meestal wordt met het beheer belast een homme de lettres - ik herinner aan Arsène
Houssaye, aan Jules Clarétie, nu laatstelijk aan Fabre, maar Emile Perrin, die vóór
Clarétie het ambt bekleedde, was geen notabiliteit op letterkundig gebied.
Kortom, bepaaldelijk regisseurs, uitsluitend regisseurs van groote faam bij het
Fransche tooneel, zijn ons niet bekend.
George Sand heeft een roman geschreven: Pierre qui roule, die in de tooneelwereld
speelt. Over veel, wat het theater-wezen betreft, wordt daarin gehandeld, - maar de
regisseur speelt daarbij geen eigenlijke rol. In aansluiting met ons onderwerp, is
echter kenschetsend wat de schrijfster vertelt over de beteekenis der ‘mise en scène,
dont la plupart des spectateurs n'ont pas la moindre idee. On croit naïvement’ - lezen
wij - ‘que cet ordre admirable, cette adresse de mouvemens, cette sûreté
d'entrecroisemens qui sont établis sur la scène, et qui servent à l'échange des répliques
sans préméditation apparente, à la mise en lumière des effets, au dégagement et au
relief des moindres situations, sont des résultats spontanés dus à l'intelligence des
acteurs ou à la logique des scènes. Il n'en est pourtant rien. Ou les artistes ordinaires
manquent d'intelligence, ou ils en ont trop, ou ils ne font rien ressortir, ou ils se
préoccupent trop de l'effet à produire, et y sacrifient volontiers la vraisemblance
d'attitude et de situation des autres personnages. La mise en scène est comme une
consigne militaire qui règle le maintien, le geste, la physionomie de chacun... Au
répertoire classique tout est réglée par des traditions absolues. Dans les créations
nouvelles, tout cela exige de longs tâtonnements, des essais auxquels on renonce ou
sur lesquels on insiste: de là les discussions quelque fois passionnèes ou l'auteur juge
en dernier ressort au risque de se tromper, s'il manque
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de coup d'oeil, de goût et d'expérience. Les artistes, du moins ceux qui ont certaine
autorité de talent, discutent aussi... La mise en scène est donc une opération collective,
l'acteur n'y est pas plus libre que le soldat dans une manoeuvre’.
Deze beschouwing ten opzichte van wat George Sand de mise-en-scène noemt, is
daarom kenschetsend, omdat er zelfs het woord regisseur niet in voorkomt. De
ineenzetting van het stuk is bij haar une opération collective. En ook op het eigenlijk
geestelijk deel van de taak des regisseurs: de verheldering en verdieping van het
inzicht der acteurs en actrices in den dichterlijken inhoud van het op te voeren werk,
daaromtrent wordt niets gezegd. ‘Bij het klassieke repertoire’ - heet het - ‘is alles
vastgesteld door onwrikbare tradities’. Maar ten opzichte van nieuwe stukken mist
men dien steun en ontspringt de waarheid du choc des opinions, waarbij dan de auteur
het laatste woord heeft. Terecht wordt met de mogelijkheid gerekend dat niet alle
auteurs de bijzondere bekwaamheid bezitten om bij de instudeering van hunne stukken
daadwerkelijk op te treden - vooral niet ten aanzien van wat de practische ineenzetting
betreft en een beoogde wisselwerking tusschen tooneel en publiek; van den indruk,
dien het woord, de scène, zal maken op den toehoorder-toeschouwer! Als zulk een
auteur dan maar verstandig genoeg is het werk aan den vakman over te laten: den
metteur en scène!
In Duitschland is de positie van den regisseur er eene van groote beteekenis,
tenminste aan de goed beheerde schouwburgen. Reeds het feit, dat aan zoo vele
Duitsche regisseurs in de geschiedenis van het Duitsche tooneel, een vooraanstaande
plaats is toegewezen, bewijst, dat zij voor de ontwikkeling van het tooneel mannen
van gewicht zijn geweest. En als zij niet zelven hunne ervaringen als spelleiders,
hebben te boek gesteld, zijn er anderen geweest, die hunne methoden en theorieën
in geschrifte hebben uiteengezet en verklaard. Wie denkt niet dadelijk aan Goethe,
die wel niet met den titel van regisseur, maar toch feitelijk, gedurende vele jaren, de
regie in handen had aan
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het tooneel te Weimar en een school heeft gesticht, welke, bij wat er goeds uit
voortgekomen is, ook kwaads gebrouwen heeft voor het tooneel in Duitschland.
Zeker is door Goethe's voorgaan en reeds door 't feit, dat hij 't niet beneden zich
achtte, zijn krachten te wijden aan het tooneel, dat tooneel als kunstmanifestatie in
de schatting van het Duitsche publiek verhoogd - wat al een groote winst mag heeten.
Goethe's optreden als leider van den schouwburg te Weimar, mag ook in dien zin
een datum in de geschiedenis van het tooneel heeten, omdat daarmede een enger
band is geknoopt tusschen letterkunde en tooneel. Oorspronkelijk hadden zij weinig
punten van aanraking. Het tooneel toch dankt zijn oorsprong aan rondreizende
komedianten, improvisators, voor wie althans het geschreven stuk hoogstens middel
was tot uitoefening hunner kunst; stramien, waarop zij borduurden. Een krachtige
cultuurbeweging, gedragen door machtige dichterlijke persoonlijkheden (waartoe
ook Lessing behoort, hoewel hij in zijn betrekking tot het Hamburger theater, niet
practisch als regisseur is werkzaam geweest) was noodig om het in den kamp tusschen
tooneel en dichtkunst, tot een vergelijk, tot een overwinning van de laatste over de
eerste te doen komen. Een man als Goethe scheen aangewezen, om ten deze een
nieuwe toekomst voor te bereiden, en misschien wel juist omdat hij niet in de eerste
plaats tooneelman was. Zijn gestie te Weimar is dan ook het tooneelspel weinig te
stade gekomen. Door den nadruk te leggen vooral op het reciet, het zwaartepunt te
zoeken in de declamatie, in de plastiek der taal, met veronachtzaming van de actie
van het lichaam, heeft hij het aanzijn geschonken aan een wijze van voordragen, die
de kiem in zich bevatte, eener rhetoriek, welke op sommige Duitsche tooneelen nog
heden ten dage den treurspeltoon beheerscht. Dit in weerwil van de, ook in het laatst
der 18e eeuw, door Ekhof en Schröder te Hamburg gestichte realistische school van
tooneelspelen: ‘als die Kunst der bildernerischen Veranschaulichung von innern
Vorgängen, mit den Körper als fugsames Instrument, das jedem Anschlag der
Empfindung willig nachgibt
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und von dem Künstler wie ein Klaviatur beherrscht und bewegt wird.’
Toch, al valt, naar wat wij daaromtrent lezen, Goethe's opvatting van het reciet en
de tooneelspeelkunst in 't algemeen, moeilijk te aanvaarden, toch geloof ik, dat wij
hem onrecht doen, door ons voor te stellen, dat hij bij zijn leering voorstond een
dreunen en galmen, een ‘vaerzenopsnijden,’ gelijk ons dit nog uit den zoogen.
Leidscheplein-toon heeft nageklonken. Ik geloof dat Goethe wel degelijk terecht
vorderde, dat de maat van het vers gehoord en dat er in den toon iets zangerigs
gebracht werd - gelijk hij, dunkt mij, zelf verzen zal hebben voorgedragen. Ik heb
hem maar in de verbeelding voor mij te roepen: hoog en edel van gestalte, evenredig
van bouw, vast en rustig van tred en gebaar, met een mannelijk schoon gelaat, een
klankvolle stem en volkomen zuivere uitspraak, om zulk een voordracht, uit zulk
een mond, natuurlijk en schoon te vinden. Maar bij wie hem navolgden, menschen
van niet zulk een evenwichtigheid in voorkomen en bezonkenheid van geest, zal zulk
een reciet niet zoo natuurlijk hebben geklonken en zij zullen, zooals altijd met
navolgers het geval is, in overdrijving zijn vervallen. Verzen zouden geen verzen
zijn, indien zij niet anders moesten worden gezegd als proza. Maar om den stijl te
verheffen, zonder hem op te schroeven en in het kunstmatige te vervallen, daarvoor
is veel smaak en zuiver gevoel noodig1).
Nog iets, wat niet is uit het oog te verliezen. Schreyvogel, de bekwame directeur
en grondlegger van het moderne Burgtheater te Weenen, die Goethe te Weimar had
bijgewoond, herinnert er aan, dat Goethe zich met

1) Zoo behoort Klingemann, die gedurende het eerste vierdedeel der vorige eeuw zich naam
maakte als directeur van het Nationaltheater te Brunswijk, tot een dier volgelingen van
Goethe, die den meester overtroefden. Hij was de eerste, die Goethe's Faust op het tooneel
bracht, in een bewerking, welke toen Weimar in 1829 met een opvoering volgde, met
goedvinden van Goethe zelf, aldaar is overgenomen. De invloed van Klingemann heeft lang
nagewerkt. Karoline Bauer, die in 1838 eenige malen te Brunswijk als gast optrad, klaagt in
haar Herinneringen over den onuitstaanbaren ‘Klingemannschen declamateertoon’, harer
medespelers.
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een voor 't geheel middelmatig personeel heeft beholpen. Niet onverklaarbaar, dat
hij toch, vóór alles: stijl in de vertooningen willende brengen, in het dril-systeem
moest vervallen. Een middelmatig bezet, maar goed geschoold orkest, werd zijn
directeurs-ideaal. De overlevering wil, dat hij de repetities leidde als een kapelmeester,
een stok in de hand, om voor het reciet de tempi aan te geven, de voordrachtteekens:
de forto's, piano's, crescendo's en diminuendo's. Dit moest leiden tot gemaaktheid,
ook in het zich bewegen op de planken en in de mimiek. Men denke aan den
tooneelstap, het profielspel, waarbij de tooneelspeler altoos en face tegenover het
publiek moest staan, in de allereerste plaats had te letten op de schoonheid van gebaar,
zelfs in de oogenblikken van zich zelf vergetenden hartstocht1).
De Duitsche tooneelkunst bestaat uit een opeenvolging van proefnemingen, van
wisselende methoden, ter vaststelling van den juisten stijl van komediespelen. Wèl
natuurlijk ook onder den invloed van den tijdgeest en overheerschende opvattingen
op kunstgebied in 't algemeen: klassicisme, romantisme, naturalisme, maar mede in
vəerband met het kunstinzicht van bepaalde personen, letterkundigen, dichters van
naam, die zich tot het tooneel voelden aangetrokken, niet als acteur, maar als
spelleider, regisseur. Wij noemden reeds Karl Immermann, die in de jaren 1832-35,
te Dusseldorp een hervorming van het tooneel heeft beproefd. Voorts zij herinnerd
aan mannen

1) Het verbod om het publiek den rug toe te keeren heeft héél lang gegolden; 't langst in...
Frankrijk! Ten onzent is er het eerst voor goed mee gebroken door de Rotterdammers. Het
natuurlijk tooneelspelen is altijd van Rotterdam uitgegaan. Ook het familjare jij en jou gold
op de planken als onartistiek. Onze tooneelspeler L.B.J. Moor vertelde onlangs in een
interview - ter gelegenheid van zijn 80sten verjaardag - dat Peters de eerste is geweest, die
het woord over zijn lippen heeft doen gaan, in een liefde-scène met Suze Sablairolles: ‘Jij,
m'n lieveling!’ Peters moet toen al in zijn nadagen zijn geweest en was uit den Haag weer
naar het Leidsche Plein teruggekomen. Men was in den Stadsschouwburg over dat ‘jij’ niet
weinig verbouwereerd.
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als Dingelstedt, Gutzkow, die artistische Directors zijn geweest te München, Dresden;
aan Heinrich Laube, die ook weer zijn eigen idealen nastreefde, o.a. als directeur
van het Burgtheater te Weenen en later van het Stadttheater aldaar. Maar de actie
des eenen, lokte steeds de reactie uit des anderen. Zoo vond het ideale streven van
Immermann, in de lijn der Weimarsche school, maar waarbij hij zich hoedde voor
de overdrijving van Klingemann - bestrijding bij Eduard Devrient. Daar was in diens
oordeel over Immermann, echter niet weinig wanbegrip in het spel, want al achtte
Immermann het noodig vooral het reciteerende element aan te kweeken (nicht das
rhetorische, denn das ist schon ein Auswuchs - voegde hij er aan toe), het ideaal was
ook hèm: die vollkommene Einigung und Durchdringung des Recitierenden mit dem
Mimischen.
Uit later tijd - tweede helft der 19e eeuw - dagteekent de werkzaamheid aan het
tooneel van Laube en Dingelstedt. Ook tegenvoeters. Waar Laube in zijn leiding
allen nadruk legde op de klaarheid van expositie van het tooneelstuk en het drama
met haast analystische scherpte voor het publiek ontvouwde, zoodat sommigen de
opvoeringen onder Laube, als van haast beleedigende duidelijkheid kenschetsen zocht Dingelstedt bij voorkeur stemming te wekken en hij werkte gaarne met diffuse
vormen en gedempte kleuren. Hij hechtte ook niet weinig gewicht aan de monteering
- in tegenstelling met Laube, die in deze slechts het hoognoodige toeliet.
Moge dan ook Laube stellig gebleven zijn beneden het ideaal, dat misschien te
benaderen zou zijn geweest bij samensmelting van zijn beginselen en die van
Dingelstedt, toch mocht hij, als regisseur, in Duitschland zich een groote faam
verwerven, en heeft hij in monografieën over het Burgtheater, het Wiener Stadt-, en
het Norddeutsche Theater, op boeiende wijze zijn ervaringen als tooneelleider
neergelegd. De lectuur dier werken is uiterst leerzaam en geeft een grooten dunk van
den ernst en de toewijding, waarmede Laube zijn taak als regisseur vervulde en van
het talent, dat hij erbij ten toon spreidde. Het doordringt
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ons tevens van de groote mate van kennis en de veelzijdige begaafdheid, die vereischt
worden in den regisseur, zal hij inderdaad voor het tooneel nuttig en bezielend
werkzaam zijn, het in zijn praestaties opvoeren tot inderdaad een kunstinstituut van
waarde voor de ontwikkeling der volksbeschaving in nationalen en artistieken zin.
Laube mag ten dezen gelden als het voorbeeld, hoe men bij de leiding van een
schouwburg, kan dienen een hoog kunstideaal, dat den geest opvoert boven het
alledaagsche - zonder daarbij uit het oog te verliezen, dat de schouwburg ook - heeft
te zijn de ontspanningsplaats van het groote publiek; plaats van... vermaak! Goethe,
immers, dacht er niet anders over. In dat ‘vermaken’ - het woord heeft inderdaad
dieper zin, dan men er aan pleegt toe te kennen - in dat ‘ver-maken, ànders maken’
van den mensch die de behoefte gevoelt zich des avonds te vertreden van de
beslommeringen van de dikwerf eentonige en afmattende dagtaak, is een ethische
factor verscholen, die niet gering is te achten. Er ligt in opgesloten de gedachte aan
een ‘zich vernieuwen’.
Uit onzen tijd noemen wij als regisseurs van beteekenis, van wie hervormende
kracht voor het Duitsche tooneel is uitgegaan: Reinhardt (ten goede en ten kwade)
en vooral Otto Brahm! Uit een ook nog vrij nabije periode, dagteekent de beweging,
die is uitgegaan van den hertog van Meiningen, een beweging, evenwel, die te zeer
gericht was op een historisch getrouwe en tegelijk schitterende monteering, waarbij
de innerlijke beteekenis van het kunstwerk aan het uiterlijk wel eens ten offer viel.
Het tooneel werd er in niet geringe mate kijkspel door. Reeds Immermann stelde tot
eisch: ‘Das Leblose (Dekoratieve) soll die menschliche Handlung nicht überragen,
sondern nur unterstützen’. Hetgeen in de overdrijving bij de Meiningers te laken
was, mag echter niet doen voorbijzien wat zij voor goeds hebben gewrocht en dit
niet alleen in de inderdaad voor het tooneel niet te verwerpen oordeelkundige
verzorging van het uiterlijk effect, in decors en kostuums, met een streven naar
harmonie in stijl en kleur en van
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een met den inhoud, den geest van het dichtwerk meeklinkende stemming van het
milieu; maar ook is van de Meiningers het sein uitgegaan tot een inniger deelneming
aan de handeling, door de zoogen. figuratie. Men ging Shakespeare's Julius Caesar
zien bij de Meiningers - die in het laatste kwart der vorige eeuw ook ons land hebben
bezocht - vooral om de levendige, spannende actie der volksmassa in de forum-scène!
En in 't algemeen om de schitterende uitmonstering. Hiermee is de fout aangegeven
in het stelsel. ‘Een goed tooneelspeler’ - zegt Goethe - ‘doet ons heel gauw een slecht
decor vergeten - maar bij een prachtig aangekleed tooneel, wordt het gemis aan goede
tooneelspelers het eerst gevoeld.’ Zelfs geloof ik, dat voortrefelijke acteurs door een
te pralende monteering in de verdrukking zouden raken. Wij zien trouwens hetzelfde
gebeuren bij de kleeding van het individu, in het gewone leven. Het te voyante
kostuum drukt de schoonheid eener vrouw; maar de minder bedeelde komt er eerst
recht door in slechte conditie! Men noemt haar toegetakeld.
De Meiningers zijn niet weinig gelaakt. Het woord ‘Meiningerei’ is een bespotting
geworden. Toch is uit hun werk een en ander bezonken, waarmee het tooneel zijn
voordeel heeft gedaan. Ik wees al op de verhoogde beteekenis bij de Meiningers der
figuratie. Het manoeuvreeren met volksmassa's op het tooneel is een kunst geworden
en zelfs het Fransche theater heeft in deze geprofiteerd van het Meininger voorbeeld.
Max Reinhardt te Berlijn, wijkt af van de Meiningers, in zoover zijn monteering niet
is gericht op historische trouw - maar op het wekken van stemming. Zijn opvatting
mist echter vaak zuiverheid en hij vervalt meermalen in operapraal. In deze een
tegenstelling van zijn leermeester Otto Brahm, die stellig heeft behoord tot de meest
beteekenende regisseurs van den laatsten tijd in Duitschland. Natuur en waarheid
was bij hem de leuze; klaarheid in de ontvouwing van het dichterwerk en eerbied
voor het dichterwoord, gingen hem voor alles! Brahm heeft Ibsen aan zijn
landgenooten ontdekt; juist door zijn karakters te doen voorstellen,
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wel innig doorvoeld, maar gewoon, open, zonder ze in een geheimzinnig gewaad te
hullen; niet als aparte schepselen, uitvindingen van des dichters brein, maar als
menschen van gelijke beweging als wij. Dit vorderde een stijl van tooneelspelen, die
gansch afweek van de toenmaals gevolgde. Wij hebben ook in ons land gelegenheid
gehad Brahm aan 't werk te zien, toen zijn gezelschap van het Lessing-theater, in
April 1907, o.a. te Amsterdam gastvoorstellingen heeft gegeven. Inderdaad week
het spel van dit gezelschap wel zéér af van het toch altijd, zoowel in dictie als gebaar,
eenigzins opzettelijk, sterk onderstreepend spel der Duitschers van vroeger - maar
de vraag kwam bij ons op, of men thans niet in een ander uiterste vervallen en wat
al te afkeerig geworden was van ‘spel’, zoodat het geheel wat vlak werd. Het scheen
ons zoo, vooral in de als ensemble voortreffelijke opvoering van Fuhrmann Henschel.
Ook verwaarloosden, met name de mannen, wat al te zeer de dictie en mompelden
ze maar wat voor zich heen. Te ver gedreven naturalisme, als terugslag op de traditie,
waarbij te veel op het publiek werd gespeeld. Wat Ibsen eischt - behalve dan, dat er
toch altijd verstaanbaar moet worden gesproken - is niet geboden door Hauptmann
- met zijn eigenlijk verkapt romantisme, dat niet vrij is van drakenbloed in zijn aders.
Het trof ons, dat Voerman Henschel beter tot zijn recht kwam in de opvoering door
het Kon. Ver. Het Nederlandsch Tooneel, met Louis Bouwmeester en zijn zuster in
de hoofdrollen. Er was meer kleur in hun spel. Het was sterker aangezet, wat
Hauptmann's stijl hier eischt. In andere stukken kwamen de deugden van Brahm's
regie beter tot haar recht. Ik herinner mij een ‘Komödie: Mieze und Maria van Georg
Hirschfeld, met hier en daar nog al fraseologie. Maar het was opmerkelijk hoe de
acteur, wiens rol in deze het zwaarste belast was, door een eenvoudige, sobere wijze
van zeggen, met even iets gevoeligs in de stem, die fraseologie aannemelijk wist te
maken. Hadde hij er haar uitgegooid, met het pathos, dat voorheen manier was, het
zou belachelijk hebben geklonken.
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Dat bij de Franschen de regisseur een niet zoo vooraanstaande plaats bekleedt, als
in Duitschland, kan, naar 't ons toeschijnt, verklaard worden hierdoor, dat het Fransche
tooneel den regisseur niet in die mate noodig heeft, als het Duitsche. De Franschen
zijn geboren tooneelspelers. Dit is al zoo dikwerf verkondigd, dat het banaal klinkt.
Maar 't is toch de waarheid. Reeds hun taal en de wijze waarop zij hun taal spreken,
bevoorrecht den Franschen tooneelist boven zijn gildebroer bij de meeste andere
volken: de taal in haar eenvoud en ongemeene klaarheid van zinsbouw; in haar bij
uitstek vloeiende vormen; in haar doorschijnendheid van klank, hier en daar wat
nasaal, hetgeen aan de duidelijkheid echter niet schaadt - maar nooit gutturaal. Bij
de Franschen geschiedt de toonvorming, van nature vóór in den mond, met het harde
verhemelte als klankbord, terwijl wij Germanen, de woorden half opslikken; bij ons
de klank, tengevolge van de toonvorming achter in den mond, gedempt wordt en in
de weekheid van het strottenhoofd verzinkt. Zoo heeft bij het Fransche tooneel de
kunst van spreken, van verstaanbaar spreken, de quaestie van het dragen der stem,
lang niet in die mate een onderwerp uit te maken van gestadige zorg bij de opleiding,
bij de oefening der tooneelisten, als in andere landen. Dat nochtans op het
Conservatoire met zooveel nadruk de dictie wordt beoefend als een kunst, is met de
natuurlijke begaafdheid der Franschen ten dezen niet in strijd. Juist wat men bezit,
wil men in eere houden. Men huldigt er mee een echt nationale eigenschap, een
nationale traditie! Maar niet alleen de Fransche taal is de klaarheid zelve, ook de
Fransche kunst, op elk gebied, munt uit door een zuiverheid van stijl, door een streven
naar technische volkomenheid, die in den artist altoos den artisan doet eeren. Om op
ons gebied te blijven: ce qui n'est pas clair n'est pas du théâtre, luidt een Fransche
spreuk. Kenschetsend, in verband hiermede, is een uitspraak van F. de Brunetière,
betreffende een bewering van Corneille, aangaande het treurspel Heracles: ‘c'est une
pièce
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qu'il faut voir plusieurs fois, pour en remporter une intelligence entière’. Brunetière
noemt dit: ‘une erreur bizarre.’ ‘Non’ - zegt hij - ‘il ne faut pas faire d'un plaisir une
fatigue, et une oeuvre de théâtre n'est jamais assez claire. Soyons donc simples pour
être claires, et pour être simples, soyons vrais!’ Ik behoef niet te verklaren, dat zulk
een opvatting heel bijzonder Fransch is. Wij - Germanen - zijn eer geneigd een stuk,
in 't algemeen een kunstwerk, dat wij maar zoo dadelijk begrijpen, voor niet vol aan
te zien, voor onbeduidend, oppervlakkig. Wat nu de Fransche tooneelstukken betreft:
men kent er nauwelijks anders, dan la pièce bien faite. Het ‘boekdrama’, waaronder
wij een onspeelbaar komediestuk plegen te verstaan, is een speciaal Duitsche
uitvinding. Tot la pièce bien faite behoort, bij de Franschen, ook het oude, het
klassieke repertoire, dat zich, houdende aan de Grieksche en Romeinsche traditie,
wat den inhoud betreft, den aard van het tragisch noodlot, hetwelk er zich in voltrekt,
gemakkelijk te volgen is, geen geheimzinnige diepten te peilen geeft, zich binnen
vaste normen beweegt. De Fransche geest gevoelt ook zeer weinig neiging zich
daarbuiten te begeven. Hij vindt schier uitsluitend zijn voedsel in het eigen repertoire.
Het Duitsche, het Noorsche stuk, ligt buiten de sfeer van een Fransch
schouwburgpubliek.
De in den aanvang van 1900 overleden Francisque Sarcey, die gedurende een
halve eeuw de Fransche tooneelcritiek heeft beheerscht, stak met het voor hem
duistere der Ibsensche psychologie en dramatiek den draak. Ook met Shakespeare
zal een Fransch publiek nooit op vertrouwelijken voet komen. Voor Voltaire, in
menig opzicht een typische vertegenwoordiger van het Fransche naturel, was Hamlet
een onzinnig wezen. Zijn beschouwingen in de doodgravers-scène noemde hij
mallepraat van een dronken wildeman. Voltaire's Hamlet-oordeel is lange jaren in
Frankrijk zonder beroep gebleven. Men heeft er, tot haast in onzen tijd, met
Shakespeare alleen voeling gehad in de bewerking van Ducis, die gewoonweg
Shakespeare ontmergelde en melodramatiseerde. Wel kwam ook de oude
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Dumas zich met Shakespeare bemoeien, maar in zijn in 1847 verschenen
Hamlet-vertaling, is toch ook het oorspronkelijke niet weinig verhaspeld. Bijv. Hamlet
blijft in die bewerking leven en wordt koning, nadat hij den moordenaar zijns vaders
doorschoten heeft. Het behoeft nauwelijks te worden gezegd, dat dit het
Shakespeare'sche probleem op zijn kop zet, aan het karakter van den held, waarvan
het tragische juist is, dat hij niet tot de daad komt, den zin ontneemt! Tot 1860 is
Hamlet in dezen vorm gegeven. Eerst daarna werd van het stuk tenminste het slot
hersteld, tot geen geringen spijt o.a. van Sarcey, die klaagde: ‘dat men nu het goede
Dumas'sche slot, door het slechte van Shakespeare had vervangen’! Ik vermoed, dat
Paul Maurice in deze de schuldige is geweest. De Hamlet, die thans in het Théâtre
Français gespeeld wordt - tenminste gespeeld werd door Mounet-Sully - is die van
Dumas, door Maurice omgewerkt. Ook met de door den Franschen smaak geboden
vrijheid en met weglating in de opvoering van veel, wat voor ons de kern van het
stuk raakt.
Toch heeft het in Frankrijk niet geheel ontbroken aan pogingen om Shakespeare
in meer zuiveren vorm weer te geven. Er zijn vertalingen van Guizot, van de
Montégut, van Fr. Hugo - en ook is hij in zijn oorspronkelijken staat ten tooneele
gebracht. In 1904 door Antoine - wel niet Hamlet - maar Koning Lear, volgens
Brisson, Sarcey's opvolger als tooneel-criticus in Le Temps, de gruwzaamste tragedie,
maar tegelijk toch een der, in zijn soberheid, krachtigst gemouvementeerde spelen
van den genialen Brit. Dat gemouvementeerde blijft voor de Fransche opvatting het
voornaamste. Op ons tooneel is Shakespeare, gedurende een lange periode, tot ons
gekomen ook door den trechter van Ducis. Peters, de groote Peters († 1872), die
echter niet zoo groot geweest schijnt, als zijn faam, - maar ‘wij hadden niet beters’,
zegt het rijmpje - was beroemd in Shakespeare-rollen van Ducis. Toen hij op 't laatst
van zijn loopbaan, den echten Shakespeare beproefde te spelen (Hamlet), bleek hij
daarvoor het talent te missen. Of liever
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dat talent was te zeer vermelodramatiseerd om kracht en uitdrukking te geven, in
eenvoud en natuur.
Is hiervóór - in het citaat uit den roman van George Sand - erop gewezen, hoe in
Frankrijk opvatting en opvoering der klassieken beheerscht worden door traditie, en
dus ook hier de regie in haar zelfstandigheid en vlucht geknot wordt, voor een niet
gering deel geldt dit van de Fransche tooneelspeelkunst in 't algemeen. Wel is er
evolutie, maar elke wijziging, elke vernieuwing, verstart weer spoedig tot... traditie.
Zoo is het madlle Clairon geweest, die omstreeks 1752 het waagstuk bestond, te
breken met de gewoonte om de heldinnen uit Racine en Corneille te kleeden naar de
mode des tijds, nièt in het antieke kostuum, en tevens met het voor het treurspel
voorgeschreven afgemeten gebaar, den afgepasten tooneelstap, het gezwollen pathos
in het reciet. Maar wat bij Clairon spontaan was, uit eigen gevoel voortkwam, werd
in de navolging weer methode, zoodat voor onzen tijd de komst van Sarah Bernhardt
noodig was om de voordracht der Fransche klassieken met nieuw leven te bezielen.
Het gevolg echter was, dat ook zij weer school heeft gemaakt en de meeste actrices,
die na haar kwamen, meer of minder gelijkende copieën van haar gaven, in de
uitbeelding van de Phèdre's, Electra's, Rodogune's. Ik denk aan de bij Sarah Bernhardt
op schijnbaar éen toon (maar in dien toon fijn genuanceerd) en in snel rhythme
voortgezweepte, als een waterval neerklaterende lange clausen; een wijze van
voordracht, die in de navolging manier werd en dan zielloos klinkt. In de comédie
en het burgerlijk drama is de Fransche tooneelspeelkunst eveneens schoolsch. Heel
het onderwijs op het Conservatorium wordt door de traditie beheerscht. Het verheven
voorbeeld van dezen of genen acteur, van vroeger of later, is het heiligje waarbij de
leerling heeft te zweren. Alle jonge minnaars spelen, spreken en gebaren naar
denzelfden trant en ik weet niet of de Fransche wijze van komediespelen ons,
Hollanders, op den duur wel zou bevredigen. Op den duur! Want het is niet
verwonderlijk, dat wij tijdelijk onder de bekoring raken van
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allerlei eigenschappen in de Fransche tooneelkunst, die de onze mist; onder de
bekoring van een voortreffelijk samenspel, van distinctie in de houding en de
beweging, vooral bij de vrouwen, van de heerlijke en voor ons oor meestal zoo zuiver
gesproken taal en den zooal niet diepgaanden, dan toch mousseerenden geest, dien
het spel en de dictie uitsprankelt. Maar of het conventioneele in de opvatting der
rollen en in het spel ons niet zou gaan hinderen, het sterk naar buiten spelen en
daarmee in verband het gemis aan innerlijkheid? Een actrice, die werkelijk wáár is
in haar kunst en individueel - hetgeen natuurlijk samengaat - Suzanne Desprèz (wij
hebben haar in ons land herhaaldelijk kunnen bewonderen, in gezelschap o.a. van
Lugné Poë), behoort voor de Parijzenaars niet tot de grooten. En als men een
Franschman zou vragen naar de glorie's van het Théâtre Français, ik wed dat hij De
Férauday niet noemen zou. De Férauday, die, voor ons, tot de besten behoort, omdat
hij de zuiverste, de gaafste is in zijn kunst en volkomen vrij van effectbejag.
Wij zien, voor 't overige, niet voorbij de hervorming in het tooneelspel beproefd,
door André Antoine met zijn stichting van het Théâtre Libre. Antoine had niet de
gewone leerschool (het Conservatorium) doorloopen, wat veel verklaart in zijn strijd
tegen het academische en virtuose. Hij was eigenlijk dilettant. Moge zijn voorgaan
niet geheel zonder uitwerking zijn gebleven, diepgaande is zijn invloed niet geweest
op de Fransche tooneelspeelkunst. Van harte heeft men Antoine's streven naar eenvoud
en waarheid in Frankrijk nooit gehuldigd. Antoine was den Franschen niet gestyleerd
genoeg in zijn voordracht; hij speelde niet op het publiek en de stemmingskunst, die
Lugné Poë na dien bracht, met Ibsen en Maeterlink, vond evenmin de Franschen
bereid. Antoine is vooral de man geweest in de schatting van het buitenland. Zijn
Théâtre Libre (stichting uit 1885) vond navolging in de Freie Bühne te Berlijn; in
The independant Theatre van onzen landgenoot Grein te Londen, die daar inderdaad
pionierswerk heeft verricht; ten onzent is de beweging, welke in 1887 werd ingeleid
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door de vertooning te Amsterdam van Ibsen's Nora - buiten de tooneeldirecties om
- en vervolgens haar middelpunt vond in het Salon der Variété's in de Amstelstraat,
waaruit later de Ned. Tooneelvereeniging is ontstaan.
In Frankrijk zelf - het zij herhaald - hebben noch Antoine, noch Lugné Poë het tot
een voorname positie kunnen brengen en heeft eerstgenoemde ten slotte (na de
oorlogsverklaring is hij teruggekomen) het moeten zoeken te.... Constantinopel, als
leider van een tooneelinstituut!
De Franschen zijn geboren tooneelspelers. Het tooneel bij hen is een manifestatie
van het leven zelf. Wij plegen te zeggen, dat ieder Franschman een komediant is, in
het spontane, teekenende van zijn gebaar, in de rhytmiek van zijn spreken, het
rhetorische van zijn redekunst, het pathetische in zijn gevoelsuiting.
Hoe geheel anders is de Duitscher (om van ons zelf te zwijgen). Mag daarin niet
voor een deel de verklaring worden gevonden van de meer overheerschende plaats
welke - in onderscheiding van den Franschen - de regisseur inneemt op het Duitsche
tooneel? Het Duitsche tooneel, dat al dadelijk heeft te kampen met de moeilijke dictie
der tooneelspelers en speelsters en met den dikwerf diepzinnigen inhoud der te
vertoonen stukken. En die, nog afgezien hiervan, ook door hun minder volkomen
vorm, in hun werking op het publiek benadeeld worden? Laube achtte dan ook aan
zijn schouwburg de aanstelling noodig van een ‘Vortragsmeister’, die vóór het stuk
onder zijn eigen leiding in studie werd genomen, de acteurs en actrices had in te
wijden in de beteekenis van het werk; te waken voor een voordracht in den juisten
toon en het juiste rhytme, te letten op gebreken in stemvorming en uitspraak. Van
Goethe is 't bekend, dat hij niet minder gewicht hechtte aan deze voorbereiding der
artisten van zijn gezelschap, alvorens met de eigenlijke repetities ten tooneele werd
aangevangen. Alleen trachtte hij het doel langs anderen weg te bereiken als Laube.
Goethe zocht het in veel ‘lezingen’ van het stuk, waarbij
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alle optredenden tegenwoordig moesten zijn. Zoo hield hij dikwerf zes lezingen,
tegen maar twee tooneelrepetities. Bij de eerste lezing was hij alléén aan 't woord.
Hij las het stuk voor en verklaarde het. Daarna moest ieder - naar zijn volgorde in
het treurspel - zijn eigen rol voorlezen en was hij of zij, die bijv. alleen in de laatste
acte had op te treden, toch genoodzaakt de lezing van den aanvang af bij te wonen.
Want men moest niet alleen zijn eigen rol kennen, maar ook de verhouding, waarin
men stond tot zijn medespelenden en het werk in zijn geheel. Dat Goethe overdreef
in de verhouding tusschen het getal lezingen en dat der tooneelrepetities, hield verband
met zijn opvatting van het tooneelspel, waarbij hij het gewicht te zeer legde op het
reciet.
In verband met de technische onvolkomenheden, die het Duitsche tooneelstuk
dikwerf aankleven, kon Laube zich geen voor zijn taak berekenden regisseur (òf
dramaturg òf artistischen Director - want de titels wisselen in zijn beschouwingen)
denken, die niet ook tooneelschrijver was, inzicht had in de tooneeleischen aan een
stuk gesteld en eventueele gebreken in deze verhelpen kon: waar het een levenden
schrijver gold, in overleg met dezen of met diens instemming - ten aanzien van een
overleden auteur, naar eigen oordeel. Hij vorderde in dit opzicht voor den regisseur
een groote mate van onafhankelijkheid. Het ten tooneele brengen van een stuk was
- volgens hem - een aparte kunst, waarvan de tooneelschrijver vaak ten eenemale
gespeend is en welke kunst staat buiten zijn dichterlijke begaafdheid. Dat, in 't
algemeen, een dichter in zijn scheppingswerk, zich niet laat beïnvloeden door eischen
van practijk, door wat het publiek ervan zal zeggen enz., ligt in de rede. Maar als het
een tooneelstuk geldt, wordt het toch een andere quaestie. Met het schrijven alleen,
is hij er niet af. Doel is niet dat het stuk gelezen wordt: het is bestemd om te worden
vertoond! Het moet in een anderen bodem worden geplant en daarin kunnen leven,
bloeien. ‘Für das Theater zu schreiben’ - oordeelt Goethe - ‘ist ein eigen Ding, und
wer es
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nicht durch und durch kennt, Der mag es unterlassen. Es ist ein Metier!’ Te beweren
dat een romanschrijver zich aan geen techniek heeft te storen, zou teveel gezegd zijn.
Maar zijn werk staat of valt niet met den vorm. Als hij ideeën heeft, geest, vernuft,
fantasie, levensinzicht, zal hij een boek kunnen schrijven, dat te aanvaarden is, lezers
zal vinden, in weerwil van zelfs groote gebreken in de compositie, van menige
bladzijde, menig hoofdstuk, die niet geslaagd zijn, den gang van het verhaal onnoodig
vertragen, uit den toon vallen. De lezer, die met zijn boekje in een hoekje zit, kan
hier optreden als zijn eigen... regisseur en overslaan wat hem niet toespreekt of hem
te eentonig lijkt, of hem... verveelt. Ook wat hem niet duidelijk is, nog eens overlezen.
Is het boek wat zwaar, hij kan 't, na een paar hoofdstukken te zijn gevorderd, uit
handen leggen, om het straks weer op te vatten... Dit alles is den toeschouwer in de
komedie, niet gegeven! Hier moet het werk der schepping, schifting, verduidelijking,
ja: aanvulling, geschied zijn vóór de opvoering, zal het stuk niet worden afgewezen,
als te lang, onbegrijpelijk. Daarmede kan dan dikwerf een verdienstelijk kunstwerk
verloren gaan; omdat de auteur, bij al het psychologisch talent, dat hij toont te bezitten
in de compositie van zijn karakters, het psychologisch inzicht heeft gemist in aard
en wezen van een schouwburgpubliek! De regisseur heeft tot taak dergelijke
ongelukken te voorkomen en dat hem daarbij dikwerf veel vrijheid moet gelaten zijn
- ligt voor de hand. En dat hij een man van veel kennen en kunnen moet wezen, een
man van groot verantwoordelijkheidsgevoel tevens, spreekt ook vanzelf, maar dit
stempelt juist het regisseursambt tot een zoo moeilijk ambt en verklaart, dat inderdaad
hoogstaande regisseurs zoo uiterst zeldzaam zijn. ‘Wehe dem Theater welches für
die Ueberzahl schwacher Neuigkeiten keine ergänzende Kraft auf den Proben hat!
Seht sie nur an, die deutschen Theater, wo die trockene Regisseursroutine herrscht!
Von halben Erfolgen zu Misserfolgen, von Misserfolgen zu halben Erfolgen schleppen
sie sich und verlieren dadurch einen

Onze Eeuw. Jaargang 16

150
dauernden Repertoirebestand, ein organisch theilnehmen des Publikum.’ (Laube:
Das Burgtheater).
Ik wil met een paar voorbeelden - ontleend aan Laube's werkzaamheid aan het
Burgtheater - een tipje oplichten van den sluier, die voor het niet ingewijde publiek
gespreid ligt over het aandeel, dat de regisseur heeft in de tot standkoming eener
tooneelvoorstelling. Laube kon zich geen schouwburg, die zijn roeping, als
kunstinstituut, begrijpt, denken, zonder degelijk standaardrepertoire. Zeker, hij
begreep, dat het repertoire veel afwisseling moet bieden en hij wees geenszins de
moderne stukken af, die niet veel anders beoogen, den het publiek te vermaken, het
op gepaste wijze te onderhouden. Hij was in deze het beginsel van Goethe toegedaan:
Wer Vieles bringt - bringt Vielen etwas! Maar een kern moest er zijn, bestaande uit
werken van beteekenis, uit producten van wat wij noemen: klassieke en klassiek
geachte schrijvers. Natuurlijk in de eerste plaats uit het eigen land: Schiller, Goethe,
Lessing, Von Kleist, Grillparzer enz., maar ook uit den vreemde. Vooreerst van
Shakespeare. De Fransche klassieken hebben hem nooit veel opgeleverd. Racine,
Corneille, zijn van een tragiek, die ons, Germanen, niet diep genoeg in 't gemoed
grijpt en van een stijl, die alleen Franschen zelf tot hun recht kunnen brengen. Meer
bruikbaars leverde hem het Spaansche tooneel: o.a. Calderon. En dan Shakespeare!
Maar onder voorbehoud, dat met oordeel de stukken gekozen en ter vertooning, voor
een modern publiek, worden ingericht. Wie het heiligschennis vinden in het kunstwerk
te wijzigen van een genie als Shakespeare, er in te kappen, te verschikken, er des
noods in aan te vullen, als tengevolge van hetgeen moet worden weggelaten, deelen
zijn aaneen te schakelen - sluiten het tooneel voor hem. Hem op te voeren zooals hij
reilt en zeilt, zou eerst recht zijn, schennis plegen aan zijn faam - want ons
schouwburgpubliek, dat zoo geheel anders voor zijn drama's staat als dat uit des
dichters eigen tijd, zou hem laten.. vallen. Alleen, men rake niet aan de dichterlijke
kern, aan den zin, de tragiek!
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Richard de Derde had in het Burgtheater altoos schipbreuk geleden. Voor het Weener
publiek, met zijn sterk rechtsbesef en levendig gevoel voor evenwicht in de
levensverhoudingen, kon Shakespeare's gruwelstuk, een gruwelstuk waarbij de wereld
als uit haar voegen wordt gerukt, niet bestaan. Het is dan ook inderdaad haast te
uitsluitend grauw in grauw geschilderd en het tooneel kan niet zonder licht, zonder
tegenstelling. Men mag misdaad op misdaad stapelen, maar het publiek moet
intusschen zich bewust worden, dat de zegepraal ten slotte aan het recht zal zijn. Op
het critieke oogenblik moet het een lichtstraal in de duisternis zien vallen. Nu blijft
weliswaar bij Shakespeare de vergelding niet uit. Maar het is niet voldoende, dat
Richard ten slotte ondergaat. Wij moeten dat voelen aankomen, liefst lang te voren.
Dientengevolge richtte Laube zijn tooneelbewerking dáárop in, dat op het hoogtepunt
van het drama, de straal der hoop voor het publiek lichtte en het was daartoe alleen
noodig een moment uit Shakespeare's stuk, waarin hij zelf die hoop laat schemeren,
met meer nadruk naar voren te brengen. Bedoeld is het oogenblik, waarop Stanley
zijn wrekende hand naar Richard uitstrekt en zijn pleegzoon Richmond uit Frankrijk
roept om den woesteling ten val te brengen. Dit gebeurt bij Shakespeare eerst in het
laatste bedrijf, als wanneer het publiek reeds overgenoeg heeft van Richard's
wandaden. Laube nu, verlegde de scène naar het derde bedrijf en zorgde, dat zij zoo
duidelijk mogelijk tot het besef der toeschouwers kwam - in een kalm oogenblik en dus sterk sprekende. Ook nog op andere wijze trachtte Laube bij zijn ineenzetting
van het stuk, met de gevoeligheid van een hedendaagsch publiek rekening te houden.
Als bijv. in het vierde bedrijf de maat van Richard's misdrijven wordt volgemeten
en de afschuw van het publiek op het uiterst wordt gespannen door het bericht, dat
hij zelfs zijn jonge gade naar de andere wereld heeft geholpen - liet hij het: ‘Ook
Anna zegde goeden nacht de wereld,’ haast fluisterend uitspreken, als om het gevoel
van het publiek te sparen.
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De opvoering van Coriolanus gaf een ander bezwaar te overwinnen. Ook vooral ten
opzichte van het Weener publiek, aan hetwelk de aristocraat in den titelpersoon van
Shakespeare's stuk, weinig sympathiek is. De Oostenrijksche adel moge in wezen
zich nog zoo autocraat voelen, de verhoudingen tusschen hoog en laag, zijn in Weenen
eer gemoedelijk-patriarchaal, dan uit starre hoogheid nederdalend. Het was er Laube
dus bij zijn regie van het stuk alles aan gelegen, het publiek en Coriolanus, om zoo
te zeggen: nader tot elkaar te brengen. En hij concentreerde zijn kracht daartoe op
het tooneel van den strijd, als Coriolanus op het slagveld verschijnt. Hier is
gelegenheid om den hooghartigen aristocraat te toonen als de held, die in dapperheid
voor niemand onderdoet, niet schroomt zich op te offeren voor de goede zaak, welke
hij dient. In den slag onthult Coriolanus het beste wat in hem is en er moet dus niets
worden nagelaten om de vertooning van den veldslag en Coriolanus' optreden daar,
zóór sterk mogelijk tot de verbeelding der toeschouwers te doen spreken. Dit biedt
weliswaar moeilijkheden, nademaal er niets zoo technisch bezwaarlijk is, als de
indrukwekkende voorstelling op de planken, van een veldslag, maar men mocht zich
daardoor niet laten afschrikken.
Laube hoopte, dat als nu verder in het stuk Coriolanus zonder iets en iemand te
sparen, tegen het volk optreedt, het publiek dit zou aanvaarden, bedenkende, dat hij
zelf zich ook niet spaart, zoodra het om een grootsch doel gaat.
Uit deze voorbeelden zal duidelijk zijn geworden, hoe de regisseur niet alleen een
helder inzicht heeft te bezitten in de samenstelling van het op te voeren kunstwerk,
maar ook een helderen kijk op zijn publiek; en tevens dat het publiek niet overal met
een zelfden maatstaf is te meten, zoodat wat een Zuid-Duitsch publiek mishaagt en
afwijst, allicht door een Noord-Duitsch kan worden aanvaard en toegejuicht. Ook is
een zelfde publiek niet altoos... hetzelfde en heeft men bij de schatting van wat het
al of niet aanvaarden zal, rekening te houden met toevallige omstandigheden, politieke
en... economische, die op zijn
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gemoeds- en geestestoestand van invloed zijn. Maar hierop doorgaan, zou leiden tot
een beschouwing over de psychologie der massa. Nog één voorbeeld uit Laube, van
niet zoo ingrijpenden aard, maar daarom juist bewijzende, met welk een fijn inzicht
de regisseur moet zijn begaafd. Cymbeline - ook van Shakespeare - had, onder een
vroegere directie, bij het publiek al heel weinig genade gevonden. Dit was voor Laube
echter geen reden het stuk niet weder op te nemen. En hij deed het met vrij goeden
uitslag - wat hij toeschreef aan een oordeelkundiger bezetting. Hij had namelijk de
rol van den knaap aan een actrice toebedeeld en daardoor kwam het naïeve in de rol
eerst goed tot zijn recht: het naïef-heroïsche! Vroeger was de rol door een man
gespeeld en miste juist datgene, wat in des knaaps handelingen, op de verbeelding
van het publiek heeft te werken, zijn effect.
Laube vat een der voorname plichten des regisseurs als volgt samen: ‘Es ist eine
Hauptaufgabe der Inscenesetzung, das Wichtige in den Vordergrund zu stellen, das
minder Wichtige nur deutlich zu machen und das gleichgiltige im Schatten zu lassen.
Der Inscenesetzer muss nachdichten. Das äusserliche Arrangement der Scene,
Gruppirungen, Aufzüge, Putz, Schmuck und all dergleichen ist wohl auch seine
Sache, aber es ist verhältnissmässig Nebensache. Die Motive des Stückes in Geltung
zu bringen, das ist Hauptsache’.
Ten onzent - wij stipten het reeds aan - vindt de regisseur voor de ontplooiing van
zijn kunst, niet den best bereiden bodem. Dit hangt samen met de plaats, die in 't
algemeen het tooneel in onze samenleving bekleedt: op den achtergrond. Onder de
kunsten wordt - door een groot deel van het zoogen. beschaafde publiek - de
tooneelkunst er een van minder rang geacht. Hoe burgerlijk van afkomst en allures
ook de Hollander moge zijn, wie het tot iets heeft gebracht, wil graag deftig doen.
En het tooneel is van nature een democratische kunst, wat voor velen onzer synoniem
is met plebeïsch. De schouwburg is
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een verzamelplaats van Jan en Alleman en daar voelt zich de deftigheid niet thuis.
Dan is er de steilheid van het Calvinisme, dat reeds in Vondels tijd zich van het
zondige tooneel heeft afgekeerd en eindelijk kan het op rekening van onzen huiselijken
zin geschoven worden, dat wij onze ontspanning niet allereerst buitenshuis zoeken.
Maar hoe dan ook: een eigenlijk theatervolk zijn wij niet. In onderscheiding van bijv.
de Duitschers, want, hoe vreemd dit klinke: deze zijn het in meerdere mate dan de
Franschen. In Frankrijk is het schouwburgleven geconcentreerd te Parijs en stelt de
provincie zich over 't geheel tevreden met de kruimkes, die van den Parijschen
feestdisch vallen. In Duitschland zijn, naast de hoofdstad des rijks, steden als
Hamburg, Frankfort, München, Dresden, Leipzig, middelpunten van een opgewekt
tooneelleven, en ook de kleinere residenties, als Weimar, Darmstadt, Stuttgart en
meer of min belangrijke provinciale hoofdsteden, als Dusseldorp, Keulen, Breslau....
Het leven te Parijs - met zijn enorm vreemdelingenbezoek - geeft trouwens in schier
elk opzicht een onjuisten maatstaf ter beoordeeling van de eigenlijk Fransche zede.
Zoo is het Fransche volk - buiten Parijs - een veel huiselijker, en daarmee in verband,
spaarzamer volk, dan het Duitsche.
Een beschouwing als die van Schiller over de zedelijke waarde van het tooneel,
klinkt den doorsnee-Hollander, overspannen toe: ‘Die Schaubühne ist der
gemeinschaftliche Kanal, in welchen von dem denkenden, besseren Theil des Volkes
das Licht der Weisheit herunterströmt und von da aus in milderen Strahlen durch
den ganzen Staat sich verbreitet’. Hetzelfde geldt trouwens van hetgeen Vondel zegt:
‘Scholieren, en opluikende jonkheid worden door Spelen, in talen, welsprekendheid,
wijsheid, tucht en goede zeden en manieren, geoefend, en dit zet, in de teêre gemoeden
en zinnen, een plooi van voegelijkheid en geschiktheid, die hun, tot in den ouderdom
toe, bijblijven en aanhangen...’1).

1) Daarbij mag echter niet worden voorbijgezien, dat zoowel Schiller als Vondel eischen stelde,
waaraan het tooneel van thans maar bij zeldzame gelegenheden beantwoordt. Vondel
waarschuwt tegen een tooneel, dat ‘om het bederf der zeden, en andere openbare en
schaamtelooze misbruiken van naakte jongelingen, vrouwen en maagden, en andere
vuiligheden, door de H. Oudvaders terecht werd in den ban gedaan’.
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Zeker, er gaan bij ons wel menschen naar de komedie, maar een theater-publiek, dat
met de komedie samenleeft, hebben wij niet. Men gaat, als een stuk succes heeft,
maar blijft ook even gemakkelijk thuis, indien er geen bijzondere prikkel is om den
schouwburg te bezoeken. Werkelijk belang in het tooneel, stellen er maar weinigen.
Eigenlijk gevestigde tooneelgezelschappen hebben wij niet. Het zijn alle reizende
troepen. Een standaard-repertoire heeft niet één gezelschap aan te wijzen. Dat kan
alleen daar bestaan, waar ook een standaard-publiek aanwezig is, een publiek, dat
inderdaad belang stelt in de tooneelkunst - niet louter getrokken wordt door het
tooneelstuk. Het gros van ons publiek gaat een stuk zien om het wàt, minder om het
hoe! Gelijk bij de meeste romanlezers, is het vooral om te weten of ‘zij elkander
krijgen’. Een stuk, dat inslaat maakt zijn serie voorstellingen - maar houdt het toch
doorgaans niet langer dan één seizoen. Tot aanwinst van het repertoire brengt zelfs
zoo'n succès-stuk het zelden. Wordt het later weer opgevat, bijv. met een andere, des
noods betere bezetting - dan pleegt de aardigheid er af te zijn. ‘Een oud stuk’ - zegt
het publiek - ‘we hebben dat al gezien!’
Ons klassieke repertoire - voor zoover daar sprake van mag zijn - is bijster arm
en zonder zulk een, volgens Goethe: ‘feststehendes Repertoire, zu welchem man
immer wieder zurückkehren muss’, mist een schouwburg zijn fundament.
Onze schouwburg-directiën leven bij den dag. Het is in onze tooneelwereld altoos
werken op stuk: gauw afleveren, telkens weer iets anders. Om aan de dagelijksche
behoefte te voldoen, moet er aldoor nieuw geproduceerd worden; de tijd ontbreekt
om wat het werk der regie is, tot zijn volle recht te doen komen en àls er tijd is doordat een stuk het langer dan gewoonlijk houdt - blijft
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toch de sleur, waarin men is vastgegroeid. De tooneelspelers zijn 't niet gewoon te
worden geleid, geschoold, een meerdere te erkennen in den regisseur; velen zullen
daartoe ook missen het inzicht en het besef van de beteekenis van hun kunst, daar
ze hun tot louter handwerk is geworden.
En dan het ‘reizen!’ Het bezwaar schuilt niet zoozeer in dat ‘reizen’ op zichzelf,
hoewel het gejaagde leven, dat er het gevolg van is, nadeelig moet werken op den
lust en het vermogen om te creëeren, om rollen te overpeinzen, met zorg op te bouwen
- maar vooral in het optreden in een der kunst en den kunstenaars onwaardige
omgeving, op gebrekkige tooneelen, voor een publiek, dat weinig vertrouwd met
goed tooneelspel en zich meest geneerende met wat de eigen liefhebberij-komedie
aanbiedt - niet of slecht mee resonneert. De tooneelspelers gaan dan... ‘morsen’, de
hand lichten met hun kunst en er den draak mee steken. En niets wekt meer bederf
en doet eer de kunst verloopen in een spelletje om den broode. Al zou een regisseur
van talent en met toewijding het stuk voor de vertooning hebben kunnen opbouwen
tot een kunstwerk, zijn werk zou de beproeving - onder zóó ongunstige
omstandigheden - niet kunnen doorstaan en spoedig ineenstorten. Nog onlangs in
een interview - ter gelegenheid van haar afscheid van het tooneel - heeft men van
mev. Ch. Poolman de klacht kunnen vernemen over dat reizen! over de gebrekkige
inrichtingen, waarin zelfs de artisten onzer Koninklijk gesubsidieerde Vereeniging,
in de provincie hun kunst hebben uit te oefenen, op tooneeltjes van
rederijkersgezelschappen, terwijl zij zich hebben te behelpen in kleedkamers: ‘waar
de vocht langs de muren druipt!’ Het klonk uit den mond van mev. Poolman, die
anders de gelatenheid zelve is, als een wanhoopskreet: dat reizen heeft haar verbitterd
en mede haar afscheid van het tooneel verhaast!
Het moge worden herhaald: dat onder deze omstandigheden het tooneel nog is,
wat het toont te zijn en dat er bij sommige gezelschappen voorstellingen
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tot stand komen, die wedijveren met wat op de beste tooneelen in 't buitenland wordt
geboden, pleit voor de levenskracht van onze tooneelkunst. Gedurig ziet men
tooneelleiders optreden, met idealen bezield, die meest met een eigen, door henzelf
gevormd gezelschap, nieuw leven brengen op de planken en de kunst van het tooneel
weten te verfijnen en te veredelen. Maar de moeilijkheid blijkt dan altijd te zijn, het
in de eerste aandrift bereikte, te handhaven en te bevestigen en hooger nog op te
voeren. Het publiek, dat in 't begin zich wel warm toont voor zulk een nieuw pogen,
ziet men al spoedig in zijn waardeering verflauwen. Bij den minsten tegenslag in de
keus van stukken, de geringste teleurstelling, keert het zich weer af van het gezelschap,
dat het eerst in de hoogte heeft gestoken en men begunstigt de een of andere
concurreerende directie, die het gelukt is de aandacht op zich te vestigen... En
daarmede vervagen bij hem, die met zooveel vuur zich in den strijd wierp tot
verheffing van het tooneel, de idealen; zijn energie verflauwt, hij verliest zijn
zelfvertrouwen en de onder zijn leiding gegeven voorstellingen dalen in waarde om
ten leste terug te zinken tot het gewone peil1).
Hoe ten onzent tot een beteren toestand is te geraken, die waarborg geeft voor
duurzaamheid? Het valt moeilijk te zeggen. Natuurlijk is duurzaamheid niet denkbaar,
zonder financieel-vasten grondslag, waarop de directie kan steunen - zoodat zij voor
haar bestaan niet afhankelijk behoeft te zijn uitsluitend van de recettes; niet van de
hand in den tand behoeft te leven. Maar met een subsidie alléén komt men er ook
niet. Wij hebben daar immers het voorbeeld van? Bekwame leiding is van niet minder
gewicht: een quaestie van personen; van voor hun taak

1) Herinnerd zij aan de door Royaards met zoo bewonderenswaardige wilskracht, oorspronkelijk
inzicht en zooveel liefde, ten tooneele gebrachte treurspelen van Vondel! Het leek tot een
opleving te voeren, van wat van geslacht op geslacht ten doode gedoemd scheen.
Wat is er na een paar jaar van die idealistische beweging gebleven? Is het repertoire er
inderdaad - d.w.z. duurzaam - door verrijkt?
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geschikte, voor hun taak geroepen regisseurs, maar die dáárom altoos schaarsch
zullen zijn, omdat het ambt niet alleen vordert een groote mate van kennen en kunnen
- maar vooral ook een hoog gevoel van zedelijke verantwoordelijkheid1).
De regisseur, die liefst directorale bevoegdheden moet bezitten, wil hij inderdaad
zijn, wat hij wezen moet, is de gebieder over alles en allen! Aller lot heeft hij in
handen. Aan hem is de verdeeling der rollen en reeds daardoor beheerscht hij voor
een niet gering deel het tegenwoordige en de toekomst zijner artiesten. Trouwens,
in geen kunst verkeert de kunstenaar in een afhankelijker positie, dan in de
tooneelspeelkunst. Zonder dat wij hier ingaan op de eigenaardige verhoudingen in
de plankenwereld, die kunnen ontstaan tusschen de leden van het gezelschap onderling
en tegenover den directeur of regisseur, zal ieder begrijpen, dat een der voornaamste
eischen, welke men behoort te stellen aan den leider, is, dat hij een hoogstaande
persoonlijkheid zij, ook in moreelen zin!

1) Hoewel het belang erkennende van de hervormingen en pogingen tot hervorming - in de
laatste jaren - der tooneelinrichting: vereenvoudiging, styliseering van het décor, invoering
van het draaiende, van het vaste Shakespeare-tooneel enz. (onder voorgaan van Gordon
Craig, Lautenburg e.a.) meenden wij ons in dit artikel te moeten bepalen tot de eigenlijk
geestelijke taak des regisseurs.
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Buitenland.
In dit overzicht dienen, wat den wereldoorlog betreft, twee gebeurtenissen op den
voorgrond te staan: de zeeslag bij Esjberg en het Russische offensief in Galicië en
de Boekowina. De tragische dood van lord Kitchener bij den aanvang van zijn
voorgenomen tocht naar Rusland is voor Engeland een zware slag geweest en heeft
pijnlijke herinneringen gewekt aan Zuid-Afrika, waar zijn vreeselijke
‘vrouwenkampen’ zijn naam voor eeuwig met zwarte kool in de annalen opgeteekend
hebben: een groot, zij het ombarmhartig krijgsman was hij ongetwijfeld, een groot
organisator ook. De toegefelijke houding van Griekenland tegenover de Bulgaarsche
troepen in Oost-Macedonië, beantwoord met scherpe bedreigingen van de zijde der
Entente, schijnt eindelijk eenige klaarheid te willen brengen in de Balkanzaken door
het gedwongen partij-kiezen in den weldra te wachten strijd bij Saloniki, waar
Servische, Engelsche en Fransche troepen - een half millioen man, zegt men - zijn
opeengehoopt. De Entente deed ten slotte Griekenland berusten in een jegens haar
‘welwillende neutraliteit’ in naam, die weder doet zien, hoe de welbeminde kleine
staten varen in den strijd der groote; Griekenland is dus thans aan de Entente
overgeleverd en berust met ergernis in de nationale schande, tenzij de Russische
inval in Galicië den ganschen toestand wijzigt en Roemenië, evenals Griekenland
totnogtoe aarzelend neutraal, het zwaard doet trekken. Cui bons?
Over den zeeslag bij Esjberg dan is het laatste woord nog niet gezegd maar zooveel
is wel duidelijk geworden, dat de Engelsche verliezen aanzienlijk zwaarder zijn
geweest dan de Duitsche. Van Engelsche zijde wordt wel vergoelijkend aangevoerd,
dat aanvankelijk alleen de Engelsche voorhoede het spits heeft moeten afbijten en
daarbij wel zwaar heeft geleden maar dat de Duitsche vloot aanstonds voor de snel
naderende Engelsche hoofdmacht van admiraal Jellicoe naar hare havens is gevlucht;
dat de Duitsche verliezen voor de veel kleinere Duitsche zeemacht zwaarder te dragen
zijn; dat ook de Engelsche vloot dapper heeft gestreden. Dit alles toegegeven, de
eerste, ook door de Engelsche admiraliteit
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gewekte indruk, dat de slag voor de jonge Duitsche vloot, hoe zwaar gehavend ook,
een succes is geweest, blijft in het algemeen als juist te handhaven. Dat de Duitschers
voor de overmacht zijn geweken, is natuurlijk en verstandig geweest en van een
‘schitterende overwinning’ kan dan ook aan hun kant niet gewaagd worden, wel van
een belangrijk succes. Dat de Duitschers behalve den aanval op Beatty nog een verder
doel gehad hebben zooals de Engelschen beweren - doorbreken van de Engelsche
linie met eenige snelle kruisers om de heldendaden van de Möwe en de Emden te
hernieuwen - is niet waarschijnlijk: zulk een doorbreken zou onmiddellijk alleen een
groote drijfjacht op die enkele kruisers veroorzaakt hebben en de uitslag van die jacht
is geen oogenblik twijfelachtig, het doorbreken zou dus zoo goed als doelloos geweest
zijn. Maar al het water van de met bloed gekleurde zee kan niet afwasschen, dat de
Engelsche verliezen aanzienlijk zwaarder zijn geweest dan de Duitsche, al blijken
ook deze niet zoo laag als aanvankelijk kon gemeend worden. De hulde aan admiraal
Scheer en de zijnen is dan ook welverdiend, die aan Beatty zelf ook.
Daartegenover staat dan het onmiskenbare succes der Russen in Galicië, waar zij
het Oostenrijksche front hebben ingedrukt, Czernowitz hebben bemachtigd en over
de Sereth verder naar de Karpathen trachten voort te dringen: de herhaling van
grootvorst Nicolaas' aanval, die in de Karpathen en bij Przemysl werd gestuit. Het
zou voorbarig zijn te voorspellen, dat deze tweede inval onder generaal Broesilof
beter zal afloopen dan de eerste, maar dat de nederlaag der Oostenrijkers zwaar
geweest is en hunne verliezen aan mannen en materieel buitengemeen ernstig, mag
wel worden vastgesteld. Alweder is het de artillerie geweest, die ditmaal de Russen
zoover heeft gebracht; de laatste berichten wijzen er echter op, dat de Oostenrijkers
op hun nieuw achterwaartsch front voor de Karpathen stand houden en de Duitsche
hulp van het Noorden uit de Russen in hunnen opmarsch bedreigt. Wij dienen af te
wachten, wat ten slotte uit dat alles voortkomt. Voorloopig hebben de Russen succes
gehad en dit moet èn in den Balkan èn op den strijd aan de Isonzo en vooral in Tirol
invloed hebben. De op hun eigen terrein teruggeworpen Italianen bieden daar den
Oostenrijkers inmiddels dapperen tegenstand en de Russische successen zullen deze
laatsten voorloopig nog wel van Verona en Venetië afhouden, want het oostelijke
front eischt versterking. De laatste berichten spreken van een opstand tegen de Turken
in Arabië, waar Mekka, Dsjeddeh en Taïf, dat is de weg der bedevaartgangers reeds
ver-
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loren moeten zijn. Engelsche invloed is hier niet te miskennen evenals de Duitsche
in het nog steeds onrustige Ierland. Ook in Mesopotamië wisten de Engelschen de
Schüten in beweging te brengen. Dat kan erg worden.
Bij dat alles verdwijnen de vredesgeruchten voorloopig weder in rook. Tot het
najaar? Het is in ieder geval te verwachten, dat van beide kanten nogmaals met taaie
vasthoudendheid dezen zomer zal worden gestreden. Bij Verdun, bij Yperen gaat de
eindelooze strijd weder voort; wel vorderen de Duitschers langzaam aan bij Verdun
en slagen zij erin de Engelschen aan de Belgische grens telkens terug te dringen,
maar aanzienlijk zijn de winsten hier niet. Al blijft de economische toestand in
Duitschland ernstig, van toegeven ten gevolge van uitputting is daar noch in Oostenrijk
sprake en de oogst belooft goed te zijn, beter dan in het vorige en daaraan
voorafgaande jaar. Ook van Engelsche en Fransche zijde geeft men thans toe, dat de
hoop op uithongering van Duitschland en Oostenrijk ijdel is en men alleen nog kan
spreken van schaarschheid en ondervoeding, wat trouwens ook zekere mate van
succes mag genoemd worden, als gevolg der steeds scherpere blokkade.
En van vredesaandrang uit de Vereenigde Staten is voorloopig niets meer te
verwachten, nu de Duitsche duikbooten-oorlog blijkbaar minder streng wordt gevoerd
dan een paar maanden geleden, als men tenminste mag afgaan op de sterk
verminderende berichten omtrent vernielde en gezonken schepen. Bovendien president
Wilson staat aan den vooravond der presidentsverkiezing, die in de Vereenigde Staten
aller aandacht pleegt bezig te houden. En eindelijk, de verwikkelingen met Mexico
worden van zeer ernstigen aard, nu het Amerikaansche expeditie-corps, uitgezonden
tot bestraffing van Villa, op zijn weg den tegenstand van alle Mexicanen, ook die
van de regeering van Carranza, ontmoet, ja in groote ongelegenheid verkeert. Er
wordt reeds bij de grens gevochten en Amerika maakt zich gereed voor een ernstigen
oorlog met Mexico, dat zijn nationaliteit bedreigd voelt.
En zoo naderen wij den tweeden verjaardag van den wereldoorlog, zonder dat er
ernstig sprake is van een einde aan de razernij der volkeren. De bittere haat vertoont
nog niet de minste sporen van afkoeling en droevig zien wij op de vernieling en
verwoesting, op den ondergang van milioenen menschen in ons zwaar bezocht
werelddeel, op de onvergoedbare schade aan de beschaving der wereld, aan hare
stoffelijke en geestelijke belangen.
B.
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Leestafel.
L.J. van Apeldoorn. De kerkelijke goederen in Friesland. Beschrijving
van de ontwikkeling van het recht omtrent de kerkelijke goederen in
Friesland tot 1795. Leeuwarden, Meyer en Schaafsma, 1915. Proefschrift.
Twee deelen: Dl. I (390 blzn.); Dl. II (509 blzn).
De dissertatie, waarop de heer van Apeldoorn aan de Universiteit te Utrecht, cum
laude tot meester in de rechten promoveerde, is een in menig opzicht belangwekkend
boek. Het is, reeds naar den uiterlijken vorm genomen, van gewicht. Twee zware,
compres gedrukte deelen met zeer weinig nieuwe alinea's op de bladzijden, leggen
getuigenis af van een werkkracht en rijpheid van oordeel, ongewoon voor een zoo
jeugdig geleerde. Al kan het niet worden ontkend, dat het in een wetenschappelijk
werk weldadig aandoet weinig nieuwe alinea's op een bladzijde aan te treffen - deze
zaak heeft ook hare psychologische zijde - toch zou men kunnen vragen, of de schr.
niet al te spaarzaam is geweest, en daardoor de toch al niet gemakkelijke lectuur van
zijn boek heeft verzwaard. Reeds bij het doorbladeren alleen, komt men onder den
indruk van de ontelbare archivalia, welke de schrijver, die zijn stof absoluut
beheerscht, heeft verwerkt, en krijgt men eerbied voor diens kennis van de literatuur,
welke met zijn onderwerp samenhangt. Het aanvankelijk bij mij gerezen bezwaar,
dat de hoofdtitel toch eigenlijk meer aankondigt dan de inhoud biedt, en dat de
ondertitel als hoofdtitel had moeten gelden, wordt verzwakt door de gedachte, dat
hoe korter een titel van een boek is des te beter. En dan had de schr. moeilijk een
beteren titel kunnen kiezen. Doch waarom heeft de schr. zijn werk met het jaar 1795
besloten? Hij deed dit niet, omdat met de revolutie de evolutie van het kerkelijke
goederenrecht was afgeloopen en de scheppingsdag van een geheel nieuw recht was
aangebroken, doch alleen omdat het jaar 1795 hem een geschikt en welkom rustpunt
was. Over de ontwikkeling van dit recht nà de revolutie worden ons in het voorwoord
nieuwe onderzoekingen toegezegd.
Van Apeldoorn is er niet de man naar, om aan een leiband te loopen. Hij heeft een
eigen opinie over vele vraagstukken en spreekt
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die onbevangen uit. Tegenover Kromsigt, Wierdsma, Boeles Jr., Hinschius, Van
Blom e.a. neemt hij dikwijls een eigen standpunt in. Dat is zijn recht, en
prijzenswaardig. Doch de wijze, waarop hij hen bestrijdt, kan menigmaal niet door
den beugel. Het heeft dikwijls meer van een politiek debat dan van een
wetenschappelijk verweer. Men oordeele zelf, van Apeldoorn zegt (I, blz. 113): De
Institutentheorie ‘is in den jongsten tijd heftig aangevallen door Dr. P.J. Kromsigt,
niet zoozeer met argumenten als wel met groote woorden, tenzij men 't als een
argument tegen deze theorie zou willen beschouwen, dat ze niet “Gereformeerd” is’.
Op een andere plaats (I, blz. 156): ‘Wie, zooals de heer Kromsigt, zich een theorie
vormt naar zijne wenschen en de feiten wringt naar zijne theorie, zal haar niet licht
prijs geven, al wordt hij ook genoodzaakt te erkennen, dat ze met de feiten in strijd
is.’ Van Mr. Van Blom wordt gezegd (I, blz. 295, aant. 1): ‘'t Is inderdaad van een
bekwaam jurist als Mr. van Blom een onbegrijpelijke redeneering’. Aan Hinschius
wordt ‘pure fantasie’ verweten (I, blz. 88). En wat te zeggen van een zin als deze:
‘Maar, eilieve, gij, die door de Reformatie de parochie ziet verdwijnen, zeg mij nu
ook eens: wat bleef er niet?’ (I, blz. 334). Wij beweren natuurlijk geenszins, dat van
Apeldoorn tegenover genoemde auteurs ongelijk zou hebben in zijn beweringen,
integendeel, hij staaft overal zijn meening met stevige argumentatie, doch wij
herinneren slechts aan het ‘fortiter in re, suaviter in modo’. Een andere specifieke
karaktertrek van van Apeldoorn's werk lijkt mij zijne begeerte, om op ieder probleem,
dat zijn onderwerp biedt, zijn tanden te zetten; kan hij het echter niet vergruizelen,
dan is een uiting als deze typeerend: ‘of 't ook inderdaad wel gebeurde’ (nml. dat
kerkvoogden in bijzondere gevallen en krachtens speciale opdracht ter behartiging
van dorpsbelangen optraden) ‘durf ik niet beslissen, maar laat mij ook geheel koud’
(II, blz. 17).
De schr. begint zijn boek met te onderzoeken wie het patronaatrecht vóór de
Reformatie in Friesland hadden. Dat waren zij, die een kerk stichtten: gewoonlijk
de bezitters van saten of staten (I, blz. 59). Interessante dingen worden ons in dit
verband medegedeeld over ‘schotschietende huizen’ en ‘ploeggangen’. Over het
eigendomsrecht der kerkelijke goederen, en hun beheer wordt gehandeld. Hunne
bestemming vonden zij in het onderhoud van het kerkgebouw cum annexis en de
voor den eeredienst benoodigde zaken, doch hunne opbrengst werd ook aangewend
voor bezoldiging van den koster, het onderwijs en de armenzorg. De koster, een
onmisbaar officiant, kreeg zijn traktement langzamerhand uit
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de kosteriegoederen, een afzonderlijk vermogenscomplex. Soms ook was een prebende
met de kosterie bezwaard. Zoo besloot de prebendaris te Wier de opgave zijner
inkomsten in 't jaar 1543 met de verklaring: ‘dit zijnt mijn prouffyten, hier up moet
ick die lasten doen, die clocken luyden, schueren ende wasschen die kercke, wijn
ende misbroot te halen voor twee priesters (nml. voor den pastoor en voor hemzelf)
ende te koer te syngen als een coster’ (I, blz. 178). Het beheer der kerkvoogden, ook
wel advocati-ecclesiae genoemd, was van wereldlijken aard. Over hunne verkiezing,
den eed dien zij hadden af te leggen, hunne rekening en verantwoording, het preventief
toezicht van de stedelijke magistraat en de geestelijke overheid worden wij uitvoerig
ingelicht. Het jaar 1566 was ‘het jaar van wonder’ voor Friesland. Toen werd de
Reformatie in Friesland ingevoerd, volgens van Apeldoorn, onrechtmatig, uitgaande
van onbevoegden, in strijd met het positieve recht (I, blz. 275). Den rechtstoestand
der kerkelijke goederen liet ze onveranderd, niet omdat verandering in de religie
geen wijziging in dien rechtstoestand kan brengen, maar omdat de religie rechtens
niet veranderde. Wel had deze Reformatie tengevolge, dat de kerkelijke goederen
voor andere doeleinden werden gebruikt dan waarvoor zij rechtens bestemd waren,
maar de overheid zorgde er voor, zooveel in haar vermogen was, den feitelijken
toestand weer in overeenstemming te brengen met den rechtstoestand (I, blz. 275,
276).
De reformatie-pogingen werden te Leeuwarden door den raad beschermd. Op
Zondag 8 Sept. 1566 was alles voor de gereformeerde godsdienstoefening gereed,
die 's morgens geleid werd door Antonius, 's middags door Martinus, beiden ‘met
zwarte mantels ende met hoeden op hair hooft’. De burgemeester, de schepen en
eenige anderen, toegerust ‘met slachsweerden, hellebaerden ende ander geweer’,
brachten hen op den stoel, opdat ‘sy - volgens den Roomschen berichtgever - toe
beter mochten bevrijt zijn om hair boeverije ende schelmachtige herten toe ontdecken’
(I, blz. 280). Op 13 Sept. e.v. deden vier van de Leeuwarder priesters in het openbaar
belijdenis van de gereformeerde religie, een plechtigheid, die besloten werd met het
afkondigen van hun huwelijksgeboden. Met de beide andere leeraars predikten zij
voortaan ‘nae die Zwingelsche maniere’ (I, blz. 281). In 1578 volgde de religievrede.
De ‘muncken’ en de ‘Geuzen’ hielden nu bijv. te Leeuwarden godsdienstoefeningen
in één en dezelfde kerk. Doch de vrede duurde niet lang; noch de Roomschen, noch
de Gereformeerden waren ermede tevreden. Beiden mishaagde
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het ‘om alderhande relygien in één pot te morssen’ (I, blz. 292). Bij resolutie van 31
Maart 1580 werd besloten tot een ‘grondelycke ende Evangelische reformatie’, wat
zeggen wilde, dat men geen vernietiging, doch verbetering van het bestaande bedoelde.
Deze resolutie wordt door van Apeldoorn afgedrukt en besproken (I, blz. 294-301).
Het laatste hoofdstuk van het eerste deel handelt over hare uitvoering ten platten
lande. De afgezette priesters kregen pensioen, of mochten hunne benefice houden,
als zij de gemeente als gereformeerd schoolmeester bleven dienen. Het aantal
beschikbare predikanten was schaarsch; de ijver der gemeenten om predikanten te
beroepen niet groot. Van de opbrengsten der kerkelijke goederen maakte men goede
sier. Het vacant worden der beneficiën verschafte een extra-gelegenheid om meer
dan ooit, zonder schade voor eigen beurs, te brassen en te zwelgen. De administrateurs
eischten op den betaaldag ‘een tonne biers met een vette ketel’, gelijk de pastoor hun
die jaarlijks placht aan te bieden (I, blz. 314).
In het tweede deel handelt de schr. uitvoerig over de in ventarisatie der
kerkegoederen. Kerksieraden werden bestemd voor de verdediging des vaderlands;
kerkklokken tot geschut omgesmolten (II, blz. 5). Hij vraagt voorts onze aandacht
voor de kosterieën en scholen ten platten lande, de bezoldiging der predikanten, de
vicarieën en prebenden ten platten lande. De rechtstoestand der kerkelijke goederen
in de steden Franeker, Sneek, Bolsward, Leeuwarden, Ylst en Workum wordt
nagegaan (II, blz. 192-368), terwijl met een uitvoerig en zeer belangrijk hoofdstuk
over de kloosters (II, blz. 369-472) wordt besloten. Dan volgen nog een tweetal
bijlagen, een register van plaatsnamen (waarom ook niet van persoonsnamen?) en
een beredeneerde inhoudsopgave. Een lijstje van ‘Errata’ wordt gelukkig gemist.
Zoo zijn wij dan weder een proefschrift afkomstig uit de school van den
Utrechtschen hoogleeraar Rengers Hora Siccama, rijker geworden. Deze beschreef
zelf in 1905 den rechtstoestand van de kerkelijke goederen in Utrecht; B.M. de Jonge
van Ellemeet deed dit voor Zeeland; J.F. van Beeck Calkoen voor Holland na de
reformatie, en van Apeldoorn heeft het nu voor Friesland gedaan. Den jongen magister
heil! Hij heeft juristen, theologen en historici een goed onthaal bereid, doch den
fijnproevers in zoodanige materie schafte hij ‘een vette ketel’.
A. EEKHOF.
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La Revue de Hollande, littéraire, artistique, documentaire. Dir. S.G. de
Solpray. Paris, George Crès; La Haye, A.W. Sijthoff (Leyde).
Van dit nieuwe maandschrift, ontstaan tijdens den oorlog, ligt thans een jaargang
voor ons. Zoowel uit- als inwendig maakt het een goeden indruk. Geredigeerd door
een Franschgezinden Hongaar, vindt het zijn medewerkers vooral in Hollanders en
Belgen. Neutraal wil het niet bepaald zijn: het staat natuurlijk aan de zijde der Entente,
maar het moet gezegd worden, dat het zich niet te buiten gaat in heftige anti-Duitsche
termen. De inhoud is niet zwaarwichtig. Verzen en licht proza, overzichten van
letteren, kunst en politiek wisselen op gelukkige wijze af. Duidelijk blijkt het streven
om Hollandsche letteren, kunst en inzichten meer in Frankrijk bekend te maken en
den band tusschen dit land en Nederland te versterken. Onder de belangrijkste stukken,
totnogtoe verschenen, noemen wij het Journaal van Falck's reis naar Weenen in
1838/9 met zijne aardige herinneringen aan het toenmalige Weener hof en dat van
het Congres, de studie van Valkhoff en Fransen over ‘Voltaire en Hollande,’ die van
Salverda de Grave: ‘Hollandais et Françedil;ais’, verzen van Boutens (vert. door De
Solpray), van Verhaeren, Gaillard, Hélène Swarth etc. De aandacht trekken ook
eenige stukken over de veelbesproken houding van Romain Rolland in den
wereldkamp.
P.J.B.
Dr. J. Aalbers. Rycklof van Goens, commissaris en veldoverste der O.I.C.
en zijn arbeidsveld (1653/4 en 1657/8). Groningen. Wolters, 1916.
Eindelijk dan eens weder een proefschrift - en een uitnemend proefschrift, met fraaie
oude prenten verlucht - over onze nog weinig beoefende koloniale geschiedenis.
Voor 25 jaren en langer plachten op colleges over vaderlandsche geschiedenis, waar
van onze koloniale historie gesproken werd, de studenten met eenige verbazing over
deze ‘buitenissigheden’ de ijverig voortgaande pennen neer te leggen. Dat is gelukkig
wel veranderd, maar de belangstelling in onze oude daden in Indië is nog niet
overweldigend groot en slechts weinigen voelen zich geroepen om aan een onderwerp
uit dien kring een proefschrift te wijden. Ook de leerstoel in koloniale geschiedenis
te Leiden strekt nog voornamelijk tot het geven van een overzicht daarvan ten behoeve
van de studenten der z.g. Indische school voor ambtenaren: de werkelijk
wetenschappelijke werkzaamheid blijft beperkt tot den hoogleeraar
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zelf en zijn tijdelijken plaatsvervanger. Dit moet anders worden. Moge de enkele
dissertatie, die nu en dan aan onze universiteiten over een dergelijk onderwerp
verschijnt, op den duur door vele worden gevolgd. Dit proefschrift, handelend over
Van Goens' daden aan de kust van Malabar en op Ceilon, mag als een model gelden.
Goed geschreven en nauwkeurig bewerkt, verdient het allen lof.
P.J.B.
H.L. Berckenhoff. Kunstwerken en Kunstenaars (muziek). (Nederl. Bibl.).
Amsterdam. Maatsch. voor goede en goedkoope lectuur.
Deze aan Kes opgedragen bundel is samengesteld uit herdrukken van op het eind
der vorige eeuw in de N.R. Courant verschenen recensiën, waarin ‘vragen van
algemeene strekking’ op het gebied der muziek werden aangeroerd. De schr. bedoelt
door deze uitgelezen en herziene herdrukken ‘liefde en eerbied voor de toekomst
aan te kweeken en zoo mogelijk het inzicht in haar beteekenis te verhelderen.’
Inderdaad zullen velen met genoegen deze beschouwingen herlezen.
P.J.B.
D.J. van der Ven. De Torens zingen. Nederlandsche torens en hunne
klokkespelen. (Algemeene Bibliotheek). Amsterdam. Meulenhoff, 1916.
Een aardig, goedgeschreven - minder goed gecorrigeerd - boekje, samengesteld door
een geestdriftig bewonderaar van Jef Denijn, den beroemden Mechelschen
‘beiaardier’. De schrijver pleit zeer voor de wijziging onzer vaderlandsche
klokkespelen in beiaarden, die naast het dikwijls rammelend mechanisch spel ook
het eigen spel van den bespeler kunnen geven met behulp van een vernuftig uitgedacht
stelsel van draden. Terwijl het carillon zijn geluid verkrijgt uit het slaan van hamers
op den buitenwand der klok, doet de beiaardier de klepels tegen den binnenwand
klinken. Behalve het pleidooi voor Denijn's hervormingsplannen, te Arnhem het
eerst uitgevoerd, geeft de schrijver een overzicht van onze vaderlandsche
klokkentorens en hunne klokken en ten slotte een beschrijving van de oude ‘edele’
kunst van klokkengieten, met name van die der Hemony's en die van de beroemde
hedendaagsche klokkengieterij te Aarle-Rixtel.
P.J.B.
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Gedachten uit de werken van A.S.C. Wallis, verzameld door haar vriend
Dr. C.J. Wijnaendts Francken. Haarlem. H.D. Tjeenk Willink en Zoon,
1915.
‘De vele treffende gezegden en uitspraken, die door den tekst (van Wallis' werken)
verspreid liggen als even zoovele aphorismen vol menschenkennis en
behartigenswaardige levenswijsheid’ en die ‘om hun voornaamheid en edele strekking
zoozeer verdienen algemeen gekend te worden’ heeft Dr. C.J. Wijnaendts Francken
- daartoe al haar werken (16 deelen) nog eens doorlezend - met instemming der
schrijfster tot een bundeltje bijeengegaard. Hij heeft deze aanhalingen gerangschikt
en in eenige hoofdrubrieken ondergebracht, daaraan bovendien nog een register voor
het naslaan toevoegend. Bij elk citaat is met een enkelen letter aangeduid, aan welk
der 10 werken het ontleend is.
Uit deze mededeelingen in het korte voorwoord blijkt dat deze vriend van Adèle
Opzoomer en van haar boeken met veel toewijding en veel piëteit de taak, die hij
zichzelf had opgelegd, heeft vervuld. Zeker is het waar, wat hij zegt, dat men bij
A.S.C. Wallis meer wellicht dan bij eénige andere onzen schrijfters gedachten vindt,
die tot een dergelijke bloemlezing zich laten verzamelen. En wij willen na aandachtige
lezing van dit bundeltje, wel gaarne zeggen dat de verzamelaar over 't geheel een
gelukkige hand heeft gehad bij zijn arbeid, al komt het ons voor dat er onder de 335
aanhalingen enkele zijn (b.v. no. 84), die zonder schade hadden kunnen achterwege
blijven, terwijl er andere zijn, die in het verband, waarin zij staan, wellicht een juiste
samenvatting van de weer te geven gedachte mogen zijn, doch die, uit dat verband
gehaald, als aphorisme een wat vreemd of mager figuur maken. Wat intusschen niet
wegneemt, dat zij, die van Wallis en haar werk houden - waarlijk niet weinigen in
ons land! - gaarne dit bundeltje zullen bezitten om er telkens weêr eens in te bladeren.
H.S.
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Overneming verboden.

Nederland en de mogendheden
Door Prof. Dr. P.J. Blok.
Nog al te dikwijls hooren wij, ook in de dagbladen, door redacteuren en inzenders,
soms met oprecht vaderlandslievende, soms met politieke bedoelingen de vraag
stellen, of er geen voor ons feitelijk oneervol, ja smadelijk verschil bestaat tusschen
onze prachtige internationale positie van de 17de eeuw en onze tegenwoordige.
Moreele en politieke verwijten worden telkens weder uit die vergelijking afgeleid,
hetzij met de goede bedoeling om ons tegenwoordig geslacht op te wekken tot
meerdere energie, hetzij met de minder oorbare om bestaande regeeringen in de
oogen van het publiek schuldig te stellen aan plichtverzuim of lamlendigheid.
Wie eenig inzicht heeft in de geschiedkundige ontwikkeling van Europa, van de
wereld sedert drie eeuwen, zal dergelijke verwijten niet over zijn lippen doen komen
of uit zijn pen laten vloeien. Hij weet, dat onze staatkundige invloed als groote
mogendheid in de dagen van Oldenbarnevelt en Frederik Hendrik, van Johan de Witt
en Willem III niet maar eenvoudig is toe te schrijven aan onze toenmalige hoogere
volkskracht, aan de meerdere energie eener in strijd en lijden gestaalde bevolking
doch
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veeleer aan den aard der toenmalige internationale verhoudingen. Bij alle goede
hoedanigheden, die men zou kunnen toeschrijven aan een op een kleine ruimte
samengedrongen bevolking van zeg 1 ½ millioen menschen, is het ondenkbaar te
achten, dat die bevolking, hoe voortreffelijk ook geleid door staatslieden en veldheeren
als de genoemden, hoe uitnemend ook gediend door onze Nassau's, onze Trompen
en De Ruyters, de rol zou gespeeld hebben, die zij gespeeld heeft, als niet de andere
staten van Europa in bijzondere omstandigheden hadden verkeerd, die ons de kans
gaven om die rol te spelen.
Het is overbekend, dat Engeland in de 17de eeuw door inwendige woelingen belet
werd de positie in te nemen, die onder Hendrik VIII en koningin Elizabeth voor dat
land bestemd scheen, en eerst op het laatst dier eeuw is begonnen de kracht te
ontwikkelen, die het in de volgende eeuwen zoo hoog in de wereld heeft verheven.
Men kan weten, dat het machtige Frankrijk van Lodewijk XIV pas kort te voren was
ontkomen aan de Hugenoten-oorlogen, de verderfelijke inwendige
godsdienstig-staatkundige woelingen, die zijn volkskracht langer dan een halve eeuw
hadden verlamd; dat het Duitschland dier dagen door den Dertigjarigen oorlog nog
krachteloozer was geworden dan het, bij gebrek aan een leidende centrale macht,
eeuwen te voren reeds was en nog twee eeuwen en langer blijven zou; dat de Keizer
zelf door het zijn erflanden altijd bedreigende Turkengevaar werd belet de rol te
spelen, die de erfgenaam van Karel V in Europa had kunnen vervullen; dat de zeer
spaarzaam bevolkte Scandinavische landen nog bovendien door onderlingen
belangenstrijd in de Oostzeelanden werden verdeeld; dat Rusland nog in
barbaarschheid was verzonken en Polen, als vanouds in eigen ingewand wroetend,
kwijnde; dat Spanje reeds lang in een toestand van inzinking verkeerde; dat Italië
aan buitenlandsche heerschers was onderworpen of ten minste zijn kleine staten door
hun invloed machteloos werden gehouden.
Toen daarentegen in de 18de eeuw Engeland zich schitterend als koloniale en
handelsmogendheid ontwik-
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kelde, toen het Rusland van Peter den Groote zijn reuzenmacht begon te kennen, het
Pruisen van Frederik den Groote en het Oostenrijk van Maria Theresia zich in
onderlinge tegenstelling als groote mogendheden krachtig lieten gelden, was het
natuurlijk, dat de kleine staat der Vereenigde Nederlanden in betrekkelijke beteekenis
moest dalen en alleen door zijn kapitaalkracht, zijn geldmarkt vooral, nog onder de
groote mogendheden genoemd kon worden. De opzettelijke verwaarloozing zijner
zeemacht, die tegenover het nauw verbonden Engeland nauwelijks meer noodig werd
geacht, zijner landmacht uit vrees voor de gewantrouwde militaire en dynastieke
neigingen der Oranjes deed onzen staat als groote mogendheid nog sneller
achteruitgaan. Alleen zijn kapitaalkracht, de omvang van zijn wereldhandel, de niet
te onderschatten macht der traditie gaven hem nog onder Van de Spiegel, den
talentvollen diplomaat uit de school van Heinsius en Slingelandt, gelegenheid een
schijn van beteekenis als zoodanig te behouden tot kort vóór den smadelijken
ondergang van 1795.
De bijna 20 jaren van afhankelijkheid van het Frankrijk der Revolutie en der
Napoleontische heerschappij volgden: de staat zelf verdween en zijn traditiën als
mogendheid werden opgeborgen bij het oudroest van het verleden.
Maar hij herleefde. Van Hogendorp's en zijner medestanders zelfbewuste moed
redde ons van het onzekere lot eener door de mogendheden met oorlogsgeweld
bevrijde natie; het onmiskenbare talent van koning Willem I en de zijnen zette voort
wat Van Hogendorp en de zijnen waren begonnen en organiseerde snel het nieuwe
koninkrijk der Vereenigde Nederlanden, door de mogendheden als volkomen
zelfstandige staat erkend en, door het Congres van Weenen met België vereenigd,
bestemd tot Europa's ‘schildwacht’ tegenover Frankrijk. Aan die bestemming heeft
het nieuwe Koninkrijk zich - het dient erkend - niet al te veel gelegen laten liggen
en de Belgische revolutie van 1830 heeft er voorgoed een einde aan gemaakt: het
kleine Nederland van na 1830, aan zichzelf overgelaten
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en na 20 jaren bekomen van de doorleefde crisis, wist zich in de tweede helft der
eeuw op den duur weder te verheffen tot een door handel en industrie, kunst en
wetenschap bloeiende koloniale mogendheid van beteekenis, als zoodanig een eerste
plaats innemend onder de mogendheden van den tweeden rang. Het dacht er niet aan
om zich op één lijn te willen stellen met de groote mogendheden, die eertijds hare
gelijken, hare minderen waren geweest, wel diep overtuigd van het feit, dat zijn,
hoewel tot op 5, 6 millioen stijgende, bevolking onmogelijk de daartoe noodige
stoffelijke kracht zou kunnen ontwikkelen, ook al bracht ons koloniaal bezit het totaal
der onder onze vlag levende menschen op 50 millioen en meer.
Diep overtuigd. Al te diep? De onvoldoendheid zijner weerkrachten, ondanks alle
pogingen en aanloopen tot verbetering, geeft recht om op die vraag een bevestigend
antwoord te geven. Eerst de periode van algemeene onzekerheid en ten slotte de
wereldoorlog van 1914 wekte ten dezen op tot aanzienlijk meerdere
krachtsontwikkeling, ten minste wat het leger, wat de verdediging te lande betreft,
terwijl ook de marine, hoewel eveneens zoo goed als uitsluitend gericht op
verdedigingsdoeleinden aan de zeezijde en op de rivieren, tegen deze taak opgewassen
kon worden geacht. Nooit heeft Nederland een grooter en beter toegerust en geoefend
leger - ten naasten bij van ½ millioen mannen - bezeten.
Dit alles is ons bekend maar wordt toch niet altijd voldoende beseft.
Wie zich rekenschap geeft van den loop der wereldhistorie in de laatste drie eeuwen
kan ook vrede hebben met dezen gang der dingen ten opzichte van onze positie in
de wereld. Hij mag met een gevoel van trots gedenken, hoe de voorvaderen uit de
17de eeuw tegenover de staatkundige omstandigheden van dien tijd hebben gestaan;
hij mag hun voorbeeld telkens weder aan de tijdgenooten voorhouden ten einde den
geest van ons eigen geslacht te versterken tegenover de ook ons met dadelijk gevaar
dreigende omstandigheden van het wisselvallige tegenwoor-
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dige - maar hij kan zich niet denken, dat zijn tijdgenooten ooit ten dezen zullen
kunnen bereiken wat de vaderen bereikten, tenzij de toekomst thans niet te voorziene
mogelijkheden openen mocht.
Het Nederland der 20ste eeuw is echter evenmin als dat der voorafgaande eeuwen
voor de schatting zijner machtsbeteekenis in de wereld uitsluitend afhankelijk van
den algemeenen loop der wereldgeschiedenis, van het afwisselend rijzen en dalen
van staten en mogendheden. Er is, ook voor kleine natiën, in normale tijden - en zij
moeten toch eenmaal weder terugkeeren - nog een ander gebied dan dat der stoffelijke
macht. Ook wat wij zijn op het gebied van den geest, op dat van kunst en wetenschap,
van recht, geldt mede, waar wij spreken van de beteekenis van een volk.
Wat Asser en de zijnen deden op het gebied van het internationale recht moge
voor het oogenblik, in een tijd van oorlog, die immers ontkenning is van alle recht,
op den achtergrond geraakt zijn, zoodat onkundigen konden spotten met de resultaten
van dien langjarigen en zwaren arbeid, de tijd van vrede komt eenmaal en daarmede
de onafwijsbare behoefte aan het herstel van internationaal verkeer, van internationaal
recht. Wie weet, welk een hooge plaats te dien opzichte aan ons land nog zal ten deel
vallen? Wij zijn, door onze ligging nog meer dan andere neutralen, als voorbestemd
voor de grootsche taak, de edele taak der verzoening. Het paleis aan den
Scheveningschen weg moge voor het oogenblik met somber gesloten ramen en deuren
als in droeve neerslachtigheid gedenken aan wat het reeds nu had kunnen zijn voor
de menschheid, eenmaal zal er een einde komen aan den bitteren krijg en dan zal
men den plotseling afgebroken keten der ontwikkeling van het internationale recht
noodzakelijk weder moeten aaneenklinken, desnoods geheel opnieuw smeden. Een
heerlijke taak, waarvoor onze in hun zware taak dikwijls miskende diplomaten, onze
internationale juristen zich reeds thans hebben voor te bereiden zoo ernstig mogelijk
en die zij onverwijld hebben op te nemen, zoodra
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de vrede zal zijn gesloten. Want de wereld kan niet buiten internationaal verkeer en
internationaal recht. En waar zou het brandpunt der herleving van dat zoo goed als
vernietigde recht beter gezocht worden dan in het Haagsche paleis, door de natiën
vóór den oorlog reeds daartoe aangewezen? De vrede zal wellicht daar niet worden
gesloten maar na den vrede moet de tijd van het ‘Vredespaleis’ onvermijdelijk komen.
Met den vrede zal het internationale handelsverkeer terugkeeren, in den ruimsten
zin. Tot de hernieuwing daarvan zijn alle neutralen in de eerste plaats aangewezen.
Het is wel waar, dat de Parijsche Entente-conferentie van onlangs uitdrukkelijk en
nadrukkelijk de voortzetting van den oorlog tegen de Centralen als handelsoorlog,
ook na den staatkundig-militairen vrede, heeft aangekondigd, ja in vele opzichten
reeds heeft georganiseerd, dat de alom gewekte volkshaat de uitsluiting der
‘barbaarsche’ Centralen van dat verkeer eischt. Maar het is nog meer waar, dat de
handhaving van dergelijke bepalingen na den vrede, ten minste op den duur, een
onmogelijkheid moet geacht worden. De handel vraagt op den duur evenmin als het
kapitaal naar voorschriften van volkshaat of misplaatste vaderlandsliefde; hij vraagt
naar voordeel, naar winst alleen, zoo goed als het kapitaal naar interest, en stoort
zich niet aan kunstmatige beletselen om dat voordeel, die winst te bejagen. Als de
Engelsche of Eransche handelaar of industrieel goedkooper of beter in Duitschland
of Oostenrijk terecht kan, mag hij voor het oogenblik in een opwelling van tegenzin
of haat het duurdere of slechtere bondsartikel verkiezen, op den duur zal hij zijn
voordeel het zwaarst laten wegen; en zijn afnemer, de bevolking van zijn of een
ander land, doet niet anders. Ook in dat opzicht nu kan Nederland, handelsmogendheid
nog altijd van den eersten rang, medewerken en bemiddelend, dus op den duur
verzoenend, optreden tusschen de bittere, schijnbaar onverzoenlijke vijanden van
thans. Reeds nu doen zich in Engeland krachtige stemmen hooren, die voor de naaste
toekomst spreken van internationalen vrijhandel zonder
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eenige belemmering, hoedanig die moge zijn, en van Duitsche zijde klinken die
stemmen natuurlijkerwijze luider dan ooit. Nederland, sedert ¾ eeuw vrijhandelsstaat
bij uitnemendheid, kan en zal deze schoone kansen voor eigen handel en nijverheid
zeker niet te loor laten gaan en ook onze kooplieden en industrieelen moeten zich
gereed houden voor de naaste toekomst: hun voordeel valt gelukkig samen met de
behoeften van de menschheid.
En geheel hetzelfde geldt voor onze kunstenaars en geleerden. Zij zijn, nog
evidenter en in hoogeren zin misschien dan handelaars en nijveren, in hunne
werkzaamheid, in hun streven internationaal. Rembrandt is van alle eeuwen en alle
natiën, Christiaan Huygens is het niet minder; kunst en wetenschap weten niet van
nationale grenzen of staketsels. Wij leven snel. Een paar jaren mag het duren, alvorens
wederom op internationale congressen en in particuliere briefwisseling kunstenaars
en geleerden van verschillende natiën de thans verbroken banden weder aanknoopen
en zich het internationale van den arbeid des geestes weder ten volle bewust worden;
langer dan een paar jaren kan het niet duren, eer men het onredelijke, het redelooze
der afscheiding in twee geestelijke kampen - die der Entente, die der Centralen inziet. Ook daarin kan en moet Nederland het voorbeeld geven. De hoogst
betreurenswaardige uitingen ten onzent van haat tegen Duitsche, aan den anderen
kant van minachting jegens Fransche of Engelsche wetenschap en kunst moeten zoo
spoedig mogelijk, nu reeds, een einde nemen; onze teekenaars moeten ophouden met
hun talent in dienst te stellen van deze of gene oorlogspartij, onze geleerden met
geharnaste pleidooien voor of tegen nationale begaafdheden op wetenschappelijk
gebied. Met ontroering herinnert schrijver dezes zich uit zijn studententijd, hoe bij
de Leidsche eeuwfeesten in 1875 voor het eerst na '70 weder Fransche en Duitsche
geleerden elkander ontmoetten en leerden verstaan, hoe in een simpel Leidsch
societeitslokaal onder algemeen geestdriftig gejuich der diep bewogen omstanders
Renan en Curtius, vertegenwoordigers der beide vijanden
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van voor 5 jaren, elkander weenend omhelsden. Zóó moet het weder zijn over een
paar jaren.
Een grootsche taak van verzoening wacht ons op allerlei gebied. ‘De lendenen
omgord en brandende de lampen,’ want die taak is schoon en heerlijk, is noodzakelijk
voor de zwaar beproefde menschheid, voor den voortgang der menschelijke
beschaving. N e d e r l a n d 's o n a f w i j s b a r e n a t i o n a l e p l i c h t i s h e t h a a r
te aanvaarden, haar op te nemen, haar met geestdrift op te
zoeken en te volvoeren.
***
Waarom juist Nederland?
Onze geschiedenis, onze ligging, onze volksaard is er als voor aangewezen.
Onze geschiedenis. Wij zijn zonder eenigen twijfel van Germaanschen bloede,
maar dat bloed der Friezen en Bataven, der Saksen en Franken is geenszins
onvermengd gebleven. Fransche refugiés uit Noord en Zuid, Engelsche en Schotsche
soldaten en handelaars, Duitsche immigranten in grooten getale, Joodsche uit Portugal
en Polen1)), Scandinavische zeelieden, Indische verwanten hebben dat bloed in den
loop der laatste drie eeuwen tot een aanzienlijk percentage geïnfiltreerd. Ons zeer
gewijzigd volkskarakter kan daarvan den duidelijken invloed aanwijzen, ook al is
de assimilatie van al die vreemde elementen - van vreemde ‘smetten’ kon alleen een
opgeschroefd Hollandisme spreken - gemakkelijk gegaan. De Nederlander van thans
verschilt meer van dien der 16de en 17de eeuw dan de Franschman, de Engelschman,
de Duitscher, de Italiaan, de Scandinaviër van zijn voorvaderen. Hij is door die
aanzienlijke bloedmenging als het ware aangewezen om een internationale rol te
spelen als die, welke boven als zijn nationale taak voor de naaste toekomst werd
aangegaan. Hij bezit een aangeboren gave voor het gebruik

1) Vermenging met deze van eenige beteekenis eerst sinds een halve eeuw.
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van vreemde talen, voor den omgang met vreemde natiën. Men pleegt de Latijnsche
tegenover de Germaansche beschaving te stellen. Welnu, het is een welbewezen feit,
dat onze Germaansche ondergrond van beschaving sedert onheugelijke tijden door
Romaansche, vooral Fransche beschavingslagen telkens en telkens weder opnieuw
overdekt is, zoodat onze volksaard, onze volksbeschaving inderdaad zeer gemengd
mag worden geacht, meer gemengd dan ergens elders in Europa. Ook dit wijst op
onze taak als natie.
Onze ligging. Wie weet niet uit onze geschiedenis, hoe telkens en telkens weder
die ligging aan de monden der groote rivieren: Schelde, Maas en Rijn, hoofdaderen
van het verkeer van Centraal-Europa, oorzaak is geweest van de niet altijd zuiver
vriendschappelijke belangstelling onzer naburen?
Reeds van het begin der 13e eeuw af, toen graaf Willem I van Holland zich door
Engelsche subsidies liet overhalen den Engelschen koning met gewapenden ten
dienste te staan, zien wij, hoe Engeland eraan hecht hier te lande bondgenooten,
vasten voet te hebben; de geschiedenis van de Hollandsche graven Floris V en Willem
III, van Willem V en Jacoba van Beieren, van Karel den Stoute, van Leicester en de
Engelsche pandsteden na hem, van 1672, van 1780, van Napoleon, van 1815, 1830,
toont ons telkens weder hetzelfde. Engeland heeft tot op onze dagen ten onzen
opzichte door de eeuwen heen steeds een vast en herhaaldelijk door zijn staatslieden
erkend politiek grondbeginsel gehad: zorgen, dat geen andere groote mogendheid Spanje, Frankrijk, Pruisen, Duitschland - onze riviermonden beheerscht, onze
gewesten van zich afhankelijk maakt. Engeland houdt van oudsher daarbij vooral
het oog op onze riviermonden, ook uit een militair oogpunt als basis voor
ondernemingen tegen de Engelsche kust van belang, en tracht zich, als het er kans
toe ziet, in het bezit te stellen van de Zeeuwsche en Zuidhollandsche eilanden aan
onze riviermonden of tenminste daar een overwegenden invloed langs
vriendschappelijken weg
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of anderszins te verkrijgen. De geschiedenis van Floris V en zijn voor hem persoonlijk
te kwader ure opgegeven bondgenootschap met koning Eduard I; die van Wolfert
van Borselen na Floris' dood; die van graaf Willem V en zijn strijd met de Engelsche
vloten omstreeks 1350; die van gravin Jacoba en haren Gloucester; die van Leycester
en zijn Engelsche garnizoenen in Vlissingen, Den Briel en Rammekens; die van
Engeland's eischen op Walcheren in 1672, van Engeland's ondernemingen tegen het
Napoleontische Antwerpen; zijn vurig gewenscht overwicht op het vereenigde
koninkrijk van Willem l, waarvoor het zelfs de teruggave overhad van een deel der
op ons veroverde koloniën, welker waarde het overigens toen niet ten volle besefte;
de geschiedenis van Vlissingen's fortificatiën in onze dagen - het wijst alles op
hetzelfde politieke beginsel, door de eeuwen heen op natuurlijke gronden
vastgehouden.
In Frankrijk's geschiedenis der laatste zes eeuwen speelt eveneens het gewenschte
overwicht op de Nederlanden, niet alleen die van het Zuiden maar wel degelijk ook
die van het Noorden een groote rol. Denkt aan de verbintenissen van Friesland met
Frankrijk tegen Holland reeds omstreeks 1300, van Gelre omstreeks 1500, aan de
Fransche betrekkingen van Albrecht en Willem VI, aan Lodewijk XI, aan de Fransche
politiek tijdens prins Willem I, aan Anjou, aan Henri IV, aan Lodewijk XIV, aan
Napoleon, zelfs aan Napoleon III, aan de plannetjes van Eugène Baie en de zijnen
in onzen tijd.
En Pruisen's belangstelling in 1787/8, in 1813/5, de telkens weder hernieuwde
pangermaansche uitingen der 19de zelfs der 20ste eeuw, het beroemde lied van den
Pangermaan Arndt: ‘Was ist des Deutschen Vaterland?’, de toon van sommige
Duitsche ‘Bestrebungen’ van 1848, van Treitschke, van Lamprecht en de zijnen later,
geven eveneens duidelijk te kennen, dat ook naar die zijde steeds onverdroten
waakzaamheid te betrachten valt, willen wij onze volle, onze op ieder gebied
ongerepte onafhankelijkheid handhaven. Laat ons niet vergeten, dat de Maaslinie
reeds in
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1815 door Pruisen ernstig begeerd werd, zij het dan tegenover Frankrijk en de
Fransche plannen op België, die ook in onzen tijd volstrekt niet verdwenen zijn....
Uit dit alles blijkt, dat onze ligging ons aan allerlei gevaren blootstelt, maar ook, dat
geen onzer naburen ons aan den ander zou gunnen maar ieder hunner liefst met ons
op goeden, op vriendschappelijken voet staat, als ‘hoogere’ wenschen in dezelfde
richting onvervulbaar mochten blijken. En juist dit geeft ons de schoone gelegenheid
om een bemiddelende rol te spelen in de dagen, die weldra komen zullen, zoowel op
zuiver staatkundig als op economisch, als op geestelijk gebied. Wat Pirenne in zijn
meesterlijke ‘Histoire de Belgique’ voortdurend als de ideale geschiedkundige rol
van zijn eigen volk, het Belgische, ook om België's ligging, om het nog op andere
wijze gemengde karakter zijner bevolking, op den voorgrond stelt - een ideale rol
van bemiddeling en verzoening tusschen de Latijnsche en de Germaansche elementen
- schijnt door den loop der jongste gebeurtenissen vooreerst onmogelijk te bereiken
voor het zwaar bezochte en door de omstandigheden tot partijkiezen voor de Entente
gedrongen België. Maar voor ons is die rol thans als aangewezen: wat België thans
niet meer kan, is onze nationale taak geworden. O n s d e t a a k d e r v e r z o e n i n g
n a d e n v r e d e . Door het welbewust aanvaarden van die taak zal Nederland aan
de menschheid een onschatbaren dienst, ja een onvergetelijke weldaad kunnen
bewijzen. En wie weet, of wij ook die taak niet reeds zullen kunnen beginnen, door
het voorbereiden van den vrede zelf, door bemiddeling reeds thans....
Hoe dit ook zij, laat ons zoo spoedig mogelijk ophouden met het luide uitbazuinen
onzer anti-Centrale of anti-Entente gezindheid. Ons heil ligt niet in de aansluiting
bij deze of gene partij, al roepen de volkeren der Entente nog zoo luide, dat het onze
moreele plicht is hun ‘strijd voor de menschheid’ te steunen, al vragen onze
hongerende Oosterburen om onze krachtdadige hulp in hun lijden. Ons Nederlandsch,
ons vaderlandsch, ons menschelijk
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gevoel moet ons veeleer leiden tot krachtige voorbereidende werkzaamheid met het
doel: b e m i d d e l i n g , v e r z o e n i n g d e r t e g e n s t e l l i n g e n v a n h e t
o o g e n b l i k . Thans, onder alle sympathie en antipathie, in onze daden neutraal,
zoolang er gestreden wordt, maar, als de strijd heeft opgehouden, krachtdadig en
welbewust bemiddelend en verzoenend.
Daarom, landgenooten van allen stand en alle gezindheid: ‘de lendenen omgord
en brandende de lampen’!
Einde Juli 1916.
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Decentralisatie van bestuur in Ned. Indie
Door Mr. J.C. Kielstra.
Mr. P.F. Woesthoff. De Indische decentralisatiewetgeving. Leiden, v/h
E.J. Brill. 1915.
Het over 't geheel voortreffelijk boek van Mr. Woesthoff behandelt in hoofdzaak het
organieke in de decentralisatie wetgeving, en laat de voorschriften betreffende
geldmiddelen en rekenplichtigheid ter zijde. Door dezen opzet is het bijzonder geschikt
om den lezer inzicht te doen krijgen in en een oordeel te doen vormen over de
inrichting, de werking en de toekomst van de bestuurslichamen en hunne organen,
welke voor de tot dusver beoogde decentralisatie in Indië in het leven geroepen zijn.
Met de verschijning van dit boek schijnt de eerste periode in de geschiedenis der
decentralisatie min of meer afgesloten. Het beschouwt de geheele wetgeving, voor
zoover die op het onderwerp betrekking heeft, uit één gezichtspunt; het wijst de plaats
aan, van het behandelde onderdeel, in het algemeen staatsrecht van Ned. Indië; het
behandelt, voor het eerst, op wetenschappelijke wijze de sedert de wijziging van het
Reg. Regl. in 1903 verkregen
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staatsrechtelijke resultaten. Het vat deze taak niet slechts interpretatief op, maar slaat
ook nu en dan het oog op de toekomst; geeft uiting aan verwachtingen en wenschen,
wijst soms op idealen.
Het werk van Mr. Woesthoff geeft mij aanleiding, den blik eens twaalf jaar terug
te werpen, teneinde na te gaan wat in dien tijd werd bereikt, en dan te overwegen of
men, op den ingeslagen weg voortgaande, wel veel verder komen zal; of het niet
wenschelijk wezen zal, ook andere middelen te zoeken tot betere behartiging van
plaatselijke belangen en tot vermindering van den, ook thans nog, veel te zwaren last
die op de schouders van het centraal bestuur drukt. Onze zich snel ontwikkelende
koloniën eischen de mogelijkheid dat met de nieuw zich vormende toestanden dadelijk
rekening kan worden gehouden; en voor eene centrale regeling loopen die toestanden
plaatselijk veel te veel uiteen. Daargelaten in welken vorm men dat wenscht te doen,
- men zal steeds meer tot ‘decentralisatie’ de toevlucht moeten nemen. Toen de
Rijkswetgever in 1903 den weg opende om bepaalde gebiedsdeelen van Ned. Indië
eigen geldmiddelen te verschaffen ter behartiging van zekere belangen, schoot hij
een bres in een haast tot het uiterste opgedreven ‘stelsel’ van bestuurscentralisatie.
Men kent de uitdrukking van Valentijn, nog in 1872 door den aftredenden
gouverneurgeneraal Mr. P. Meijer met een zucht herhaald: ‘zijn adem’ - die des
opperlandvoogds - ‘gaat over alle en zelfs de minste zaken’. En nog omstreeks het
jaar 1900 kon een Amerikaansch reiziger, Aleyne Ireland, spreken van ‘the extreme
centralisation of the government’, al voegde hij daaraan, tot onzen troost, toe dat hij
nergens een ‘more perfect method of working’ in de regeeringsbureelen der
verschillende door hem bezochte landen had gezien dan ter Algemeene Secretarie
te Buitenzorg. Behalve dan voor onbeduidende politiekeuren (waarover echter vooraf
overleg met den Directeur van Justitie moest plaats hebben) was er geen lagere
wetgever dan de Gouverneur-Generaal in samenwerking met den Raad van Ned.
Indië;
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geen andere uitvoerder dan de landvoogd en de aan dezen ondergeschikte ambtenaren.
Dat die toestand meer en meer onhoudbaar werd naarmate de bemoeiïngen der
overheid zich in alle richtingen moesten uitbreiden, ligt voor de hand.
Wel bestond - al schijnt dit bij de behandeling der decentralisatiewet voorbij gezien
- een krachtig, inheemsch gemeentewezen onder de inlandsche bevolking, doch dit
was wettelijk vrijwel zonder leiding gelaten en was zeker niet in staat, aan hoogere
en Westersche eischen naar behooren te voldoen; de inlandsche gemeente sluit zich
geheel aan bij de bestaande maatschappij, en kan daarom, al wordt zij toegerust of
beschermd met hoogere regelingen, aan geen andere eischen voldoen dan die, welke
die maatschappij stelt1). Tijdens de aanvaarding van het beginsel der decentralisatie
dacht de inlandsche samenleving niet veel verder dan het dorp of de stam aangaf;
een enkele maal tot eene iets grootere, door stamverband gevormde later
geterritorialiseerde plaatselijke rechtsgemeenschap. Doch al zijn er enkele teekenen
van ontwikkeling aan te wijzen, het is niet te denken dat die zoodanigen omvang
verkrijgen, dat binnen afzienbaren tijd uit bedoeld gemeente wezen iets kan groeien
dat voor den tegenwoordigen tijd in Indië overal bruikbaar is. Voor de hoofdplaatsen,
voor grootere gebiedsdeelen dan de inlandsche samenleving aanwijst, was geen
orgaan aan te wijzen dat iets van de centrale regeering kon overnemen.
De landschappen, die onder het bestuur van eigen vorsten of hoofden stonden,
kunnen hier buiten beschouwing blijven; zij verkeeren in gansch anderen
rechtstoestand, en bovendien, - men had, in 1903, nauwelijks den eersten stap gezet
op den weg van organisatie der verschillende landschappen en van hun financiewezen.
Stelselmatig geschiedde dit eerst eenige jaren later.

1) Dat zij onvermogend was welvaart te brengen, kan men haar m.i. niet met Mr. Woesthoff
verwijten. Een openbaar autonoom lichaam als de Javaansche dessa zou slechts in den
socialistischen heilstaat in de eerste plaats op dit criterium mogen worden beoordeeld.
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Het was dus iets geheel nieuws, dat met de decentralisatiewet zijn intrede deed. De
vraag rijst nu, of dat nieuwe levensvatbaar is gebleken, of het een toekomst heeft, of
het voldoende is.
De ontwerper van de regeeringsmaatregelen, welke de door genoemde wet
geopende mogelijkheid tot werkelijkheid zouden maken, vond niets waarop hij kon
voortbouwen; hij moest de noodige organen vormen en deze toerusten met de noodige
bevoegdheden en machtsmiddelen. Zijn werk werd niet gemakkelijker door het feit
dat de centrale regeering zich hier en daar reeds enkele, door hun aard zich meer tot
plaatselijke behartiging leenende belangen had aangetrokken; op de eene plaats nu
kon men die wèl uitschakelen uit het centrale verband, elders echter waar geen locale
raad werd ingesteld, was het niet mogelijk. En dan, de nieuwe regelingen moesten
worden getroffen in verband met zeer eigenaardige toestanden, b.v. het samenleven
van verschillende bevolkingsgroepen van zeer ongelijke ontwikkeling, met
verschillende eigenschappen, met meermalen uiteenloopende belangen.
Dit alles in aanmerking nemende, ook het gemis aan practische bekendheid met
het onderwerp, kan men niet anders zeggen dan dat met voortvarendheid is gewerkt:
reeds in 1905 kreeg de wet van 1903 een begin van uitvoering, werden de drie
gemeenten Batavia, Meester Cornelis en Buitenzorg in het leven geroepen. Het
volgende jaar, 1906, volgde de instelling van 12 gemeenten (met hare raden
natuurlijk), waarvan 9 op Java en 3 op de Buitenbezittingen. In 1907 en 1908 worden
alle gewesten van Java en Madoera in het bezit van eigen geldmiddelen en raden
gesteld; in 1909 volgt nog één gemeenteraad en een raad voor het ‘cultuur-gebied’
op Oost-Sumatra,.... maar dan houdt alles op; de instelling van twee gemeenteraden
op minder belangrijke plaatsen op Java (Malang en Soekaboemi) in 1914, is de niet
veel beteekenende uitzondering.
Wat kan de reden zijn geweest van dat plotseling stoppen op den aanvankelijk met
zooveel ijver en voort-
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varendheid ingeslagen weg; waarom kon - hoewel een afzonderlijk bureau voor de
‘decentralisatie’ bleef bestaan - na 1909 niet worden gewezen op eenige uitbreiding
van beteekenis in 6 jaren tijds?
Het is niet aan te nemen, dat de Indische regeering van meening veranderd zou
zijn omtrent de wenschelijkheid, of de doelmatigheid der decentralisatie. Niets is er,
wat daarop wijst; wel blijkt daarentegen dat de regeering het instituut der zelfstandige
locale lichamen doorgaand goed gezind is geweest, al kon zij niet alle wenschen
bevredigen. Evenmin is te veronderstellen, dat een geest van tegenwerking zou zijn
gevaren in ambtelijke kringen of in de centrale bureaux, waar men bevreesd zou zijn
geworden voor vermindering van eigen macht of aanzien; het is wel eens, in
algemeene bewoordingen, beweerd, maar och, de centrale administratie vermag ten
slotte weinig tegen de leidende denkbeelden. En dan, - zou eenige tegenwerking niet
veeleer te duchten zijn geweest in de eerste jaren, toen de theorie nog aan het woord
was, dan later, toen ook de practijk had meegesproken en men reeds een deel der
zoo aangeprezen hervorming had uitgevoerd?
Er zou nog een derde mogelijkheid kunnen zijn ter verklaring van den in 1909
ingetreden stilstand: dat de regeering, ondanks hare welwillende gezindheid, met de
bestaande locale lichamen de ondervinding had opgedaan dat het algemeen belang
verbood, op den ingeslagen weg voort te gaan. Maar zoodanige veronderstelling kan
niet juist zijn; al is de werking der gewestelijke en locale raden niet steeds
onberispelijk geweest - wie zou dat, bij eene geheel nieuwe organisatie, dadelijk
hebben verwacht? - in het algemeen was zij zeker te prijzen.
Ter beantwoording van de bovengestelde vraag rest ons dan slechts deze meening:
men is vastgeloopen; men kon moeilijk verder komen, hoewel men dat gaarne had
gewild. Deze conclusie dient nader te worden toegelicht; kan zij met goede redenen
worden gestaafd, dan moet worden nagegaan hoe men zou kunnen komen uit de
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impasse. Het werk van Mr. Woesthoff kan ons daarbij in groote mate van dienst zijn.
Volgens de tegenwoordige regelingen worden gewesten, of gedeelten van gewesten,
in Ned.-Indië door den wetgever geproclameerd tot zelfstandige lichamen, met eigen
rechtsleven, eigen bezittingen, eigen wetgevend en besturend orgaan; dit orgaan is
in hoofdzaak de raad, wien ook de gouvernementsambtenaren, voor zoover ze in de
locale organisatie zijn ingeschakeld, verantwoording verschuldigd zijn ter zake van
hunne werkzaamheden voor gewest of gemeente. Op dien raad, op de mogelijkheid
zijner samenstelling, is ten slotte de geheele decentralisatie gegrond.
Nu is het wel waar, dat de wetgever kan voorschrijven wat hij het beste acht; maar
de feitelijke macht blijkt in de practijk heel wat minder dan de formeele. Hij kan aan
een bestaanden drang gevolg geven, door de mogelijkheid te scheppen om dien in
de meeste gewenschte vormen te openbaren. Doch leven scheppen waar het niet is,
valt buiten zijn macht; evenmin kan hij de feitelijke toestanden zoo wijzigen, dat een
stelsel, op algemeene gronden wellicht het verkieslijkst, op die toestanden past.
Dit nu schijnt mij bij de bestaande regelingen min of meer uit het oog verloren;
zij passen niet op de toestanden, en geven onvoldoende gelegenheid tot
verwezenlijking der wenschen in de richting van zelfbestuur, - en vandaar dan ook
de betrekkelijk geringe resultaten die bereikt werden.
Wat die toestanden betreft, moge het volgende worden opgemerkt. De gewesten
in Ned.-Indië zijn, en waren steeds, ambtelijke bestuurskringen; hun gebied is in den
loop der jaren veelvuldig gewijzigd; er is afgegaan of bijgevoegd; zij zijn vereenigd
of gesplitst, al naar dat wenschelijk werd geacht, dat zij voor het behoorlijk besturen
door den daarvoor aangewezen ambtenaar, het zij om redenen van bezuiniging. De
gewesten zijn geen historisch gevormde eenheden, binnen welke men zich gevoelt
als behoorende tot één gemeenschap. Al is nu, natuurlijk, de
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indeeling niet willekeurig, de gewesten zijn geen zelfstandige lichamen met eigen
levenskracht, geen eenheden, slechts ambtelijke gebieden.
Maar, zal men zeggen, de decentralisatie-wetgeving kan ook worden toegepast op
‘gedeelten van gewesten’; ook aan kleinere gebiedsdeelen, waar de bevolking zich
meer eene eenheid voelt, kan dus een zelfstandig rechtsleven worden geschonken.
Inderdaad, - doch hiermede komt men niet veel verder. Daargelaten de boven reeds
aangeduide inlandsche rechtsgemeenschappen (dessa's, marga's, negorijen, enz.)
voor welke de decentralisatiewet niet bestemd en ook onnoodig is, vindt men wel
enkele ‘gedeelten van gewesten’, die aan de eischen, welke men aan een locale
gemeenschap met eigen rechtsleven moet stellen, voldoen. Grootere, hoofdzakelijk
door Europeanen bewoonde plaatsen, omringd door inlandsche nederzettingen (of
deze insluitende) in welke het karakter eener inlandsche gemeente vrijwel is teloor
geraakt, hebben zich tot steden gevormd, waar het gevoel van saamhoorigheid
ontstond, waar zich geleidelijk eene plaatselijke openbare meening vormde en de
gezamenlijke ingezetenen gemeenschappelijke belangen hadden.
Wanneer nu echter de wetgever door deze eischen van aanwezige levenskracht te
stellen zich tot dergelijke plaatsen had beperkt, dan had hij tevens al dadelijk de
toepassing van de wet in veel sterkere mate begrensd dan de geestdriftige voorstanders
der decentralisatie wenschten. Want steden als bovenbedoeld, zijn er in Indië niet
veel; met de 18 plaatsen, die nu een gemeenteraad bezitten, is het aantal vrijwel
uitgeput.
Ook de toepassing der decentralisatie-wetgeving op andere ‘deelen van gewesten’,
zooals op het ‘cultuurgebied’ ter Oostkust van Sumatra heeft plaats gehad, is niet op
groote schaal mogelijk, wanneer men wil vasthouden aan het beginsel dat eenig
gevoel van saamhoorigheid aanwezig moet zijn. Ter Oostkust was dit vereischte
aanwezig; het ‘cultuurgebied’ aldaar is in vele opzichten een geheel, welks
ingezetenen gelijke belangen hebben. Doch
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wie kan een tweede landstreek aanwijzen dat aan dezelfde voorwaarde voldoet?
Alleen de Minahassa zou eenigszins in aanmerking kunnen komen, maar binnen
afzienbaren tijd heeft men daar, om de belangen der gemeenschap te behartigen,
volkomen genoeg aan de bestaande, krachtige inlandsche rechtsgemeenschappen.
In de hier aangeduide richting kan men alzoo niet voortgaan; als men het deed,
zou men komen tot nog meer gekunstelde organisatiën dan de tot eenheden
geproclameerde gewesten reeds zijn.
Het is ook de voorgeschreven organisatie der locale lichamen die, in verband met
de bestaande toestanden, de toepassing op groote schaal van het beginsel der
decentralisatie in den weg staat. Het bestuur dier lichamen wordt, als gezegd, gevoerd
door een raad, gevormd uit Europeanen, inlanders en, waar zij in voldoenden getale
aanwezig zijn, vreemde oosterlingen; eene vaste verhouding van de raadsleden naar
de landaarden is niet voorgeschreven en bestaat ook niet in de practijk, - men heeft
blijkbaar de raden samengesteld naar de stof die plaatselijk beschikbaar was, en
feitelijk bestaan zij dus overal voor de overgroote meerderheid uit Europeanen,
doordien voorshands bijna uitsluitend bij dezen mag worden gerekend op voldoende
ontwikkeling en belangstelling in de openbare zaak, welke voor de vereischte
medewerking noodig zijn. Evenwel, deze toestand brengt alle gevaren eener oligarchie
mede; de kleinste categorie der ingezetenen heeft in onevenredig groote mate te
beslissen over de belangen van het ook door vele anderen bewoond gebied, en die
toestand is te bedenkelijker nu de verschillende groepen der bevolking in beschaving
en kennis, in voelen en denken, - dus in hunne behoeften - zoover van elkander staan
als in onze koloniën het geval is. Aldus wordt de uitbreiding van de decentralisatie
in hooge mate belemmerd; de kring der belangen, waarvan de behartiging aan een
dergelijk, eenzijdig samengesteld college kan worden toevertrouwd, of waaraan het
uit eigen beweging zijne aandacht kan wijden, is noodwendig beperkt; het eerste
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met het oog op de andere inwoners, het tweede door het gemis aan voldoende
uitwisseling van gedachten, of aan kennis van toestanden en verhoudingen.
Voor de gewestelijke raden blijkt voorts gebrek te bestaan aan geschikte en
beschikbare personen. Anders zouden die raden toch zeker niet, zooals nu het geval
is, voor het meerendeel zijn samengesteld uit regeeringsambtenaren, meest ambtenaren
van het binnenlandsch bestuur. Vooral deze laatste, rechtstreeksche
vertegenwoordigers van het centraal gezag, behooren eigenlijk in de gewestelijke
raden niet thuis; hoe voortreffelijk hunne persoonlijke eigenschappen ook mogen
wezen, - als gouvernementsambtenaren kunnen zij niet bij voorkeur in aanmerking
komen om een, zelfstandige, locale eenheid te vertegenwoordigen.
Zal men nu, om dit bezwaar te ontgaan moeten besluiten tot het doen verkiezen
van alle Europeesche leden, ook van de gewestelijke raden? Het denkbeeld lacht mij
niet toe, omdat er geen basis is voor zulke verkiezingen, geen eenheid van belang.
In de gewesten met groote steden zouden de ingezetenen van deze een onevenredig
grooten invloed krijgen op de samenstelling van den raad, - stedelijke belangen, in
plaats van gewestelijke, zouden allicht den doorslag geven. En, in het algemeen, de
kiezers zouden de belangen van hun gewest niet voldoende overzien, omdat het
gebied van zoodanigen bestuurskring, als gezegd, geen natuurlijk geheel is, waarvoor
men reeds door zijn ingezetenschap iets voelt.
Het is niet te ontkennen, dat onder de Europeesche bevolking in Indië een drang
naar plaatselijk zelfbestuur bestaat; hier en daar werd, reeds voordat dit wettelijk
was geregeld, uit eigen kracht het een en ander tot stand gebracht om te doen wat de
centrale regeering achterwege liet. Veel was in dat opzicht te danken aan de plaatselijk
aanwezige bestuursambtenaren, die het initiatief namen om te verkrijgen wat noodig
bleek; met hen werkten in den regel eenige notabele ingezetenen samen, zoodat er
commissiën ontstonden waarin de bestuursambtenaar veelal
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de leiding had. Maar.... men moge niet uit het oog verliezen, dat het hier plaatselijke
belangen gold waarin het centraal gezag niet kon of wilde voorzien; de drang naar
zelfbestuur ging niet uit van het verlangen om zelf baas te zijn. Wanneer het centraal
gezag alle plaatselijke belangen behoorlijk had kunnen verzorgen, dan zouden de
inwoners dit over het algemeen gaarne aan dat gezag hebben overgelaten. Intusschen,
de plaatselijke belangen werden niet goed verzorgd, en algemeen was de
ontevredenheid over eene centralisatie die onvermijdelijk in vele opzichten
plaatselijken vooruitgang moest belemmeren.
De decentralisatiewet nu heeft, wanneer men het oog gevestigd houdt op geheel
Indië, dien toestand vrij wel onveranderd gelaten; alleen is dan op Java in elk gewest,
verder in het geheel op achttien gemeenten en één ander deel van een gewest een
locale raad ingesteld die de behartiging der plaatselijke belangen aan zich trekken
kon en die taak vooral o.z.v. de gemeenteraden betreft met ijver vervulde. Misschien
blijkt het mogelijk, hun aantal nog met enkele te vermeerderen; hoe gering is dat ten
slotte dan toch!
Zooals de zaken nu staan, kan men gerust zeggen, dat van een eenigszins algemeene
toepassing van het beginsel der decentralisatie, ondanks alle goede bedoeling, toch
weinig is terecht gekomen. Men zal een anderen weg moeten zoeken, die beter tot
het doel voert. Hierover thans enkele beschouwingen.
Het is eene verdienste van het in hoofde dezes genoemde boek van Mr. Woesthoff,
dat het zich niet strikt beperkt tot eene bespreking en uitlegging der
decentralisatie-wetgeving; de schrijver slaat ook wel eens een zijpad in, b.v. als hij
de waterschappen in de Vorstenlanden, de landschapskassen, de Bataviaasche
gezondheidscommissie behandelt. Hij had echter m.i. nog wat verder kunnen gaan.
Immers, op tal van plaatsen zijn fondsen bijeengebracht ter voorziening in de eene
of andere behoefte: straatverlichting; verzorging van begraafplaatsen voor de
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verschillende landaarden; bouw en onderhoud van markten; volksonderwijs;
voorziening in drinkwater; bestrijding van plaatselijke plagen. Die fondsen worden
gevormd, deels uit vrijwillige bijdragen, deels uit den verhuur van standplaatsen in
de marktloodsen, den verkoop van graven, opbrengst van de met hunne middelen
opgezette plaatselijke bedrijven1). Dikwijls worden er ook de inkomsten in gestort,
welke het plaatselijk adatrecht toekent aan de inlandsche rechtsgemeenschappen; dit
punt kan echter beter worden aangeroerd bij het bespreken van het rechtskarakter
dezer instellingen.
In de gevallen, waarin men de beschikking over geld heeft gekregen door de
plaatselijke inlandsche rechtsgemeenschappen, of althans hunne kassen geleidelijk
tot ontwikkeling te brengen, schijnt de rechtspositie duidelijk.
Zeker, er is wel eens uit het oog verloren, wie de eigenlijke beheerders waren van
de, aan die inlandsche lichamen behoorende gelden; ambtenaren matigden zich op
het beheer van deze wel eens te grooten invloed aan, er zullen wel eens gelden besteed
zijn voor doeleinden, die eigenlijk buiten de bestemming van een dergelijk fonds
vielen, - dit alles veranderde niet het staatsrechtelijk karakter der fondsen; zij zijn
en blijven inlandsche gemeentebezittingen. En ten aanzien van de zooeven vermelde
afwijkingen van juiste beginselen moge hier terloops worden opgemerkt, dat de
invloed der Europeesche ambtenaren dikwijls ten goede heeft gewerkt; regelmatigheid,
normaliseering van adatheffingen werden er door bevorderd; de heffingen in natura
konden meermalen overgaan in heffingen in geld; de inkomsten van de bestuurders
der inlandsche lichamen werden beter verzekerd. Met het hier opgemerkte is
eenigszins toegelicht wat boven werd gezegd over de in meer ontwikkelde inlandsche
samenlevingen,

1) Een overzicht der plaatselijke fondsen in het rechtstreeksch bestuurd gebied der
Buitenbezittingen geven de Mededeelingen van het ‘bureau voor de bestuurszaken’ dier
eilanden, IV (1914).
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zooals de Minahassa, waar krachtige inlandsche rechtsgemeenschappen in staat zijn
in de plaatselijke behoeften te voorzien; onder behoorlijke leiding toch maken deze
den ontwikkelingsgang der maatschappij mede.
Moeilijker is het, de andere soort van plaatselijke fondsen - die, waarvan het
bestaan niet aan eene inlandsche rechtsgemeenschap gekoppeld is - uit een juridisch
oogpunt te definieeren; zoomin het Nederlandsch als het Ned.-Indisch staatsrecht
kent dergelijke constructiën of geeft daarvoor algemeene regelen. Er moge voor een
bepaald doel eens een afzonderlijk fonds worden gesticht, - daarbij is van een
zelfstandig lichaam met eigen beheer, eigen macht tot het heffen van inkomsten en
tot het doen van uitgaven geen sprake. Het staatsrecht denkt zich, in beginsel, de niet
aan het rijk of de kolonie toebehoorende gelden als eigendommen van territoriale
gedeelten daarvan, zij het dan ook dat verschillende territoriale verdeelingen als het
ware over elkander kunnen liggen, zooals met onze waterschappen ten aanzien van
provinciën en gemeenten het geval is.
De straks bedoelde plaatselijke fondsen hebben nu wel een zelfstandig rechtsleven;
zij voldoen aan de eischen, voor stichtingen gesteld, maar hiermede is geen
staatsrechtelijke omschrijving gegeven. Hoewel zij in den regel openbare belangen
behartigen, staan zij tegenover publiekrechtelijke organen of tegenover de ingezetenen,
die door hunne werkzaamheid gediend worden, in geen andere verhouding dan elk
particulier lichaam; zij kunnen geen bindende regelen vaststellen, geen heffingen
doen. De mogelijkheid van de geregelde uitoefening hunner functiën, hun heele
bestaan is afhankelijk van de welwillende medewerking van de kringen waarvoor
zij zijn opgericht; en in die medewerking speelt, vooral op kleinere plaatsen, het
persoonlijk element maar al te dikwijls een groote rol, - en alzoo is de behartiging
van de belangen, waartoe de fondsen moesten dienen, in geenen deele bij voortduring
verzekerd.
Er is ongetwijfeld alle reden om te wenschen dat dit
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anders ware. De beteekenis der hier bedoelde organisatiën toch moet niet worden
onderschat; zij dienen tot voorziening in allerlei wel is waar uit een algemeen oogpunt
kleinere doch voor het dagelijksch leven der ingezetenen beteekenisvolle behoeften,
welke niet zonder groot bezwaar aan de vertegenwoordigers der centrale regeering
kunnen worden overgelaten. Niet alleen omdat hierbij groote kennis van locale
toestanden en verhoudingen gevorderd wordt, maar ook omdat onmogelijk de
billijkheid kan worden betracht wanneer de algemeene kas voor de plaatselijke
behoeften wordt opengesteld. Om slechts een voorbeeld te noemen: jarenlang werd
de straatverlichting van Batavia en voorsteden uit de algemeene kas betaald, maar
in alle verdere plaatsen van het ‘rijk van Insulinde’ mochten de bewoners haar zelven
betalen, of het zonder haar doen. En de onbillijkheid werd er niets minder om, toen
het Indisch bestuur nog een paar plaatsen op dezelfde wijze boven de andere
bevoordeelde.
De Regeering is dan ook, na het tot standkomen der decentralisatiewet, zoodanigen
weg niet meer opgegaan; wat zij ten bate van enkele gemeenten had gedaan, werd
aan de besturen van deze overgedragen. Daarnaast gaf zij echter ook enkele malen
haar wensch te kennen dat men tot de oprichting van plaatselijke fondsen overgaan
of sommige inkomsten daarin storten zou; zij wenschte dus instellingen die, in
werkelijkheid, met de van ouds bestaande plaatselijke commissiën niet veel
verschillen. En zij deed dit zelfs in een gebied, waar de decentralisatiewet toepassing
gevonden had, - in de residentie Batavia. Naast eene commissie, die de havenwerken
van Tandjong Priok beheert, riep zij daar eene gezondheidscommissie in het leven
die de hygiënische toestanden bestudeeren, daarover adviseeren, de haar ter
verbetering dier toestanden opgedragen werken uitvoeren en in 't algemeen de
gezondheidsvoorwaarden verbeteren moet. Die commissie heeft haar eigen begrooting,
waarvan de middelen deels uit de algemeene, deels uit de gemeentelijke kas van
Batavia worden verschaft.
De positie van deze commissie is zeker wel wat eigen-
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aardig. Men moge er niet dadelijk eene verklaring van geestelijk onvermogen, ten
nadeele van den raad, in zien, - wanneer de bestaande raden van gewest en daarin
gelegen gemeenten bedoeld belang naar behooren konden behartigen, was toch geen
zelfstandig lichaam daarvoor noodig geweest. Men moet wel aannemen dat men aan
het nog weinige jaren in werking zijnde mechanisme der door de decentralisatie in
het leven geroepen organen dat belang nog niet ten volle durfde overlaten; dat de
raden met hun personeel enz. daarvoor nog niet rijp werden geacht.
Hoe het zij, nu ingrijpende voorziening noodig bleek, riep men daartoe een
afzonderlijk college in het leven, dat echter, staatsrechtelijk, geen zelfstandige positie
heeft, en bij de tegenwoordige wetgeving ook niet zou kunnen hebben.
De vraag rijst nu, of het niet mogelijk ware verder te decentraliseeren dan tot nu
toe geschiedde, in aansluiting met hetgeen in de practijk werd tot stand gebracht.
Daartoe zou de bestaande wet op ingrijpende wijze dienen te worden uitgebreid, en
ons staatsrecht zich op nieuwe wegen moeten begeven; hiertegen is m.i., nu de practijk
de richting aanwees, geen bezwaar, en ik geloof dat men dan heel wat verder zal
kunnen komen dan tot nu toe.
Mr. Woesthoff spreekt in zijn boek een paar maal van het Duitsch Zweckverbond,
met het oog op de pogingen tot oprichting van waterschappen. Wellicht kan op dat
gebied reeds iets bereikt worden; maar zou men ook niet kunnen voortbouwen op
het bestaande en aan de plaatselijke commissiën voor markten, kerkhoven,
straatverlichting enz. gelijk men die op zoovele plaatsen in Indië aantreft, bepaalde
bevoegdheden kunnen toekennen? Zou men niet bij de wet kunnen bepalen dat de
Regeering goedkeuring kan verleenen op de oprichting, samenstelling en reglementen
van dergelijke, door de ingezetenen zelf in het leven geroepen commissiën, en dat
aan deze daarbij de bevoegdheid wordt verleend, niet alleen tot de uitvaardiging van
bindende regelen betreffende de onderwerpen waarvoor zij
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de zorg op zich hebben genomen, maar ook tot het doen van heffingen onder de
belanghebbenden.
Tegenover de bevoegdheden, aan zulke commissiën te verleenen, dient natuurlijk
zooveel mogelijk medezeggenschap van de kring der belanghebbenden in hare
samenstelling te bestaan; dient openbaarheid van beheer gewaarborgd en repressief
toezicht van regeeringswege, waarschijnlijk ook preventief toezicht (vooral ter zake
der te heffen bijdragen) te worden gehouden. Hoe men dat alles nu regele, - men zou
op zeer vele plaatsen aldus kunnen krijgen ‘autonome locale diensten in zeer
eenvoudigen vorm’, naarmate onder de ingezetenen zelf de behoefte daaraan en het
vermogen om daarin handelend op te treden bleek te bestaan.
Trouwens, in de richting van zulke ‘autonome’ commissies ligt, naar mij voorkomt,
ook de oplossing van andere vraagstukken. In ons koloniale eilandenrijk is eene
ambtelijke decentralisatie zeer noodig; men moet met allerlei zaken vlotter, coulanter
kunnen handelen dan het aan een organisme, op de tegenwoordige wijze ingeschakeld
in het koloniale regeeringsstelsel, mogelijk is. En nu zouden allerlei diensten, doch
in de eerste plaats de Nederlandsch-Indische staatsbedrijven, de spoorwegen, de
pandhuisdienst en dergelijke, kunnen worden beheerd door zulke door het
Gouvernement aan te wijzen commissies. Hun ware de beschikking te geven over
het geheele bedrijf, na berekening van het daarin gestoken kapitaal, op dezelfde
wijze, als een particulier bedrijfsbestuur dit heeft, naar door de Regeering vast te
stellen regelen. De bedrijfsbegrooting ware door die commissies zelf vast te stellen,
hun de leiding der zaken, keuze van het personeel enz. geheel over te laten. In die
commissies zou plaats zijn niet alleen voor ambtenaren, maar ook voor particulieren;
zij zouden een weg openen om de in handels- en industrieele kringen omtrent
bedrijfsleiding bestaande begrippen in de staatsbedrijven te doen doordringen.
Klachten over het weinig
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coulante van staatsbedrijven, zoo dikwijls gehoord, zouden dan misschien
verminderen.
Mr. Woesthoff bracht in zijn boek ook de voorgestelde reorganisatie van het bestuur
even ter sprake en toont zich geen bewonderaar van het verband, dat daarbij werd
gelegd tusschen de voorgenomen ambtelijke reorganisatie en decentralisatie op de
voet van de tegenwoordige wet. Ook ik kan die samenkoppeling niet bijzonder
gelukkig achten. Ambtelijke reorganisatie met belangrijke verbetering van de positie
der bestuursambtenaren is dringend en spoedig noodzakelijk, maar al hetgeen boven
wordt gezegd met betrekking tot het proclameeren van gebiedsdeelen, die van nature
geen eenheid zijn, tot zelfstandige lichamen zou op de nieuwe, grootere gewesten
nog veel meer van toepassing zijn en deze te maken tot ressorten van locale raden
met eigen geldmiddelen zou mij dan ook eene te gekunstelde constructie schijnen
om haar te kunnen toejuichen.
Wel schijnt mij na invoering van de ambtelijke reorganisatie, als hun ook op financieel
gebied den gouverneurs meerdere bevoegdheden wenscht te geven, de vraag in
overweging te moeten worden genomen, of men binnen zulk een gewest weer niet
bepaalde belangen b.v. de irrigatie-zaken van een geheel stroomgebied, de
verkeersmiddelen, onder beheer kan stellen van zelfstandige commissies, mede
bestaande uit krachten, getrokken uit de belanghebbende ingezetenen, zonder nu
dadelijk volledige zelfstandige territoriale ressorten te scheppen.
Men zal daarbij, wat de praktijk betreft, goed doen te bedenken dat het lidmaatschap
van een college, dat zooveel mogelijk alle plaatselijke belangen heeft te behartigen,
veel meer tijd vergt dan dat van eene commissie, die slechts voor een enkele
aangelegenheid zorgt. Daarbij is het gemakkelijker één zaak te overzien dan vele en
dus is de ontwikkeling, die het lidmaatschap van eene commissie als boven bedoeld
eischt, minder groot
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dan die, welke noodzakelijk is voor het zitting nemen in een localen raad. Beide
omstandigheden brengen mede, dat men voor commissies een ruimere personenkeuze
zal hebben dan voor de locale raden, wat te meer klemt naarmate het raadsressort
grooter is en dus de leden van het college tijd verliezen door reizen.
In dit verband moge ten slotte nog een enkel woord gewijd zijn aan het
decentralisatie-bureau te Buitenzorg, dat door Mr. Woesthoff ook even besproken
werd. Voor het verdwijnen van die instelling zou inderdaad veel te zeggen zijn, indien
zij niet meer doet dan voorlichting geven aan regeeringsorganen of locale raden op
het gebied van de bestaande decentralisatie. Zoomin als andere algemeene
verordeningen schijnt mij de decentralisatiewet een afzonderlijk bureau noodig te
hebben om haar toe te passen; integendeel, zou ik zeggen, juist omgekeerd is het
gewenscht, dat de gewone Indische regeeringsorganen ten spoedigste volkomen met
de decentralisatie vertrouwd raken.
Maar geheel anders zou het staan wanneer het bureau zijne kracht zocht in
bestudeering van de feitelijke toestanden en naging, in hoever door wijziging van de
wet, door opening van nieuwe mogelijkheden tot het scheppen van zelfstandige
lichamen, een meer algemeen gedecentraliseerde organisatie in Nederlandsch-Indië
ware te verkrijgen. Wordt de taak van het bureau zóó opgevat, dan kan het metterdaad
een zeer nuttige instelling zijn. Of dit het geval is dan wel of men zich beperkt tot
adviezen betreffende de toepassing van het bestaande, kan door mij niet worden
uitgemaakt; praktische resultaten in eene richting, die naast territoriale locale eenheden
ook andere zelfstandige lichamen kent, zag men echter tot nu toe niet.
Alles tezamen genomen, schijnt het mij toe, dat de ondervinding van twaalf jaar leert,
dat men te eenzijdig is geweest bij de decentralisatie-wetgeving en dat onze koloniën
aau meerdere ruimte op dit gebied behoefte hebben.
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De toestanden in Nederlandsch-Indië zijn anders dan in Nederland; het staatsrecht
zal daarmede rekening moeten houden. Moge de toekomst ons, nu gebleken is, dat
de eene, thans bestaande weg tot decentralisatie geen voldoende gelegenheid biedt
om verder te komen, ons door wetswijziging nieuwe banen openen, waardoor op
andere wijze zelfstandige behartiging van allerlei aangelegenheden, los van de centrale
regeeringsorganen, mogelijk wordt.
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Over Henriette Roland Holst-van der Schalk
Door Dr. A.C.S. de Koe.
Er zijn twee zijden aan alle literaire beschouwing: de vraag of de verzen goede verzen
zijn, de zuiver literaircritische dus, en de vraag naar de innigste persoonlijkheid van
den kunstenaar, zooals die zich in zijn kunst openbaart.
Op deze tweede vraag vooral wil ik trachten ten opzichte van Mevr. Roland Holst
een eenigszins uitvoerig antwoord te zoeken.
Moeilijk is dit, omdat we hier te doen hebben met een persoonlijkheid van
buitengewone afmetingen en een kort overzicht van haar werk, een keuze hier en
daar uit het meest karakteristieke, niet voldoende schijnt om de grootheid van deze
figuur te doen beseffen. Makkelijk is 't echter inzoover haar innerlijk leven zoo
bijzonder zuiver tot uiting komt en de groote lijnen telkens weer te herkennen zijn.
Ik schrijf dit voornamelijk toe aan haar eenvoud èn aan haar bewustheid. Ondanks
het zeer bijzondere van haar zegging, die in 't eerst misschien gewild en onnatuurlijk
zal schijnen, is er van 't begin af, heel sterk, die groote eerlijkheid, die directe
onversierde uiting, die denken doet aan de overigens zoo andere figuur van Guido
Gezelle. Zijn woord kan ook het hare zijn:
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'k Ben alzoo van buiten,
'k Ben alzoo van bin'
't Ligt alles daar bloot op mijn handen.

Alle pralen, alle vertooning, ook alle valsche nederigheid ontbreekt hier.
En daarnaast haar bewustheid. Zij belijdt zich in haar gedichten, zeer bewust ziende
den gang die haar zieleleven is gegaan, voelend de behoefte dat uit te spreken, voor
zich zelf, maar evenzeer ter wille van anderen. Ook hierin openbaart zich haar sterk
gemeenschapsgevoel. Er wordt vaak gesproken van bewonderenswaardige eerlijke
durf, als in onze tegenwoordige literatuur de vrouw haar diepste gemoedsleven
openlegt, maar bij geen heb ik zoo de eenvoud en de grootheid gevoelt, die aan geen
fierheid afbreuk doet, als bij deze vrouw, als ze haar innigste hunkeren uitspreekt en
dan zegt:
Ik leed het zoo vaak en zweeg...
nu lijd ik het nog eenmaal luid
om andren die lijden te reiken
de troost der gemeenzaamheid.

En diezelfde behoefte komt reeds in haar eersten bundel op den voorgrond. Wat haar
medicijn is, kan ze niet voor zich behouden, als een dief zijn buit, 't moet uitgaan om
't geluk te vermeerderen der menschen.
‘Dit is de weg, die hiertoe mijn hart ziet:
dat ik voor hen wat mij verblijdt, beschrijf
met woorden, waar de helderheid uit straalt
van de vreugde, waarin ik zelf verblijf. -

Die woorden konden wel het motto zijn van deze Sonnetten en Terzinen. Want het
is een boek van jonge vreugde en zekerheid. Zelfs in de titels overheerscht die klank.
Zoo deze: ‘De volgende verzen zeggen de vreugde mijner ontwakende ziel over
gevondene verwantheden’. Die woorden: ‘Over de vreugden’ keeren telkens terug.
Naast die jonge geestdrift over gevonden waarheid treft dan des te meer dat ruime
en diepe levensinzicht, zoodat het haast een wonder lijkt, hoe deze ziel zoo vroeg
tot die hoogte kan stijgen.
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Er klinken echter ook hier reeds donkerder tonen. Hoe kan 't anders bij een zoo
volkomen ernst. Het gaat hier niet om 't genot van belangrijke of mooie gedachten,
om 't zoeken van verstandelijke bevrediging alleen. Alle levens-dilettantisme is hier
verre. Haar geheele persoonlijkheid hunkert naar een vast en betrouwbaar
levensinzicht. Reeds nu zien we dat samenwerken van alle krachten, dat streven naar
harmonie van intellect en intuïtie en leven. Naar de vrede van deze eenheid gaat haar
verlangen uit. Zij kan niet berusten in die scheuring van ons wezen, waarbij 't verstand
erkent, wat toch 't gevoel niet beaamt of waar de wil niet naar streeft en de daden
niet mee overeenstemmen. Zij kan geen lust vinden in 't schoon beleven en uitbeelden
van gevoelens en stemmingen; naar de kern van alle dingen èn naar hun samenhang
gaat haar wezen uit. Hierin ligt voor een groot deel de schoonheid van dit karakter,
hierin èn in haar buitengewoon warme menschelijkheid. Vrede en Liefde zijn voor
haar de groote levensvoorwaarden.
Voor zulk eene, die de menschen liefheeft, die zich hecht aan de eens gekende en
vertrouwde voorstellingen, mòet alle groei niet alleen vreugdevol, maar ook pijnlijk
zijn. Zelf getuigt ze daar van: (Sonn. bl. 51)
‘Alle groei is het smartelijk gebeuren
van wat later blijkt tot blijheid te worden
want lagere verlaten om hoogere orden
gaat altijd gepaard met pijn van los scheuren.

Ook de pijn van zich te voelen uitgroeien boven haar omgeving, van zich verlaten
en vreemd te voelen onder 't oppervlakkig verkeer met menschen, waarbij 't diepste
zelf ellendig hongert. Maar daarnaast dan ook de diepe blijdschap, als zij zich van
één geslacht voelt met de besten onzer, als zij door hen uitgesproken ziet, wat nog
sluimerend in haar leeft. Zelfs in de titels van sommige sonnetten klinkt reeds die
jubel: ‘Over de vreùgde van mijn eigenlijk wezen, om haar verwantschap aan gelijken
en grooteren’, ‘Over de Vreùgde om het eerstgevonden gelijke’. Zij gevoelt zich
opgeheven in de sfeer van de helden der mensch-

Onze Eeuw. Jaargang 16

202
heid, gevoed door hùnne wijsheid. En dit is dan veel meer dan een nà-voelen en
nà-denken. Deze jongere dichteres behoorde tot die geesten die van den aanvang af
hun eigen weg zoeken, bij wie de groote bewondering en de groote ootmoed
samengaan met de dwingende noodzakelijkheid om ten slotte alleen in het eigen licht
te gelooven. Zij, die gelukkigst leeft in 't bewonderend opzien tot de grootsten, moet
toch, òok naast, ook tegenover hen, haar eigen waarheid handhaven: Bijzonder mooi
is dit besef in 't volgend sonnet uitgesproken: (Sonn. bl. 22)
Nu begeeft mij mijn hart, en de stem beeft
die wat het opzendt, smeden gaat tot spreken,
want zij, die stralend door de eeuw-wolken breken
hebben niet allen naar dit woord geleefd.
En van de nu-grooten is geen die streeft
gelijk te worde' aan 't beeld, dat ik hier teeken,
ik, wie zij goden ware' en die mij reken
'n geloof'ge die geknield gelukkigst leeft.
Maar hunne waarheid, die 'k niet gansch kon deelen,
maakt' mij zóó begeerig haar zelf te aanschouwen,
dat 'k tuurde inwendig, tot ze mij verscheen,
haar mond stond mild, en in haar mantels vouwen
zag mijn ontrust hart warmen schuil voor velen,
en van haar zachtheid meld ik in mijn reên.

In dit persoonlijke zoeken nu is haar groote leidsman Dante. Zijn levensvizie verbindt
zich zoo volkomen met haar gedachten- en gevoelsleven, dat hij haar geestelijke
vader wordt (Sonn. bl. 113).
‘Ik leefde, en wijsheid was voor mij een woord;
toen werd ik genoodigd haar gast te wezen
door Dante's princelijk en machtig woord.
Rijkelijk at mijn ziel van wat hij bood
en zoo is al mijn kennis van haar wezen
van hem afkomstig als van waterbrood.’

Door hem geleid, stijgt haar ziel tot een hoogte van levensinzicht vanwaar ze alle
dingen in één grootsche harmonie aanschouwt. Wel is er in deze levenswijsheid nog
iets dat we abstract zouden kunnen noemen. We
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voelen dat zij nog los staat van 't werkelijke leven. Dirk Coster heeft in een zijner
lezingen er in zoo schoone beeldspraak op gedoeld: ‘Deze jonge vrouw droomde
van een toeven in Dante's Paradijs vóór zij door Dante's Hel was heengegaan’. Maar
dit doet niets af aan de innerlijke waarde en waarheid van haar droom. Het is een
zuiver intuïtief grijpen van wat misschien later in veel strijd en smart weer moet
heroverd worden.
Het is onmogelijk in een kort overzicht aan den rijkdom van deze wijsheid recht
te doen; ik kan slechts op enkele karakteristieke bijzonderheden wijzen.
Er is hier in de eerste plaats buitengewoon sterk het besef dat ons geslacht staat
op een kentering van den tijd. Deze jonge dichteres ziet de bestaande cultuur als een
sidderend bouwvallig paleis, een pakhuis leeg van waren; ze draagt mede aan de
zware verantwoordelijkheid van hen die een nieuwe cultuur te bouwen hebben; ze
voelt de geweldige worsteling van zulken tijd, de hachelijke kans van ‘hoopvol een
vergeefsche reis te beginnen’. Ze kent de pijn der onzekerheid, maar tevens het
heerlijk weten dat zij haar geslacht een nieuwe tijding brengen kan (Sonn. bl. 25).
Ik kan bemoediging zijn voor de bangen
de klare stem, die altijd rustig spreekt,
omdat mijn hart, dat geen angstvallig hangen
aan wolken kent, ziet wat door wolken breekt.

In dezen eersten bundel reeds behoort zij tot de groote bouwers van den nieuwen
tijd.
In dit verband heeft mij bijzonder getroffen wat in December l.l. in de Nieuwe
Rott. Courant was overgenomen uit de lezing van Dr. Bierens de Haan over
Kunstenaar en Levensleer, waaraan ik hier het volgende ontleen:
‘In tegenstelling met de kunst van oude tijden is de nieuwe kunst (sinds de
Renaissance) in hoofdzaak een vertolking en verheerlijking van het leven, dat is van
het menschelijk geesteswezen. Het hoofdkarakter der nieuwe kunst sinds de
Renaissance is romantisch (in den ruimsten zin des woords). De kunstenaar gevoelt
niet kosmologisch
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maar psychologisch; hij bespeelt het instrument der menschelijke ziel. Dit groote
tijdperk der kunst gaat voorbij, met het tijdperk der kultuur aan welker einde wij
staan. Een nieuwe kultuurfactor schijnt zich allerwege voor te doen en op alle gebied
tot gelding te komen: de bewustheid. Waar voorheen traditie en spontaneïteit golden
is thans bewustwording geëischt. De kunstenaar, zijn inspiratie puttend uit zijn tijd,
moet ook dit nieuwe karakter des tijds in zich opnemen.
Dit beteekent niet dat de nieuwe kunstenaar behoefte heeft aan kunstfilosofie,
maar wel een levensleer, levensbeschouwing. Ten opzichte zijner kunsttaak behoudt
hij zijn inspiratie slechts door de sfeer zijner onbewustheid; het werk volgens
kunstprogram is cerebraal en zonder bezieling. Maar levensleer is noodig: de vorige
kunst behoefde deze niet, daar zij als psychologische kunst, aan haar spontaneïteit
en scheppende genialiteit genoeg had.
Het leven waarvan de nieuwe kunstenaar de verkondiger zal wezen, is het
bovenpersoonlijke, komische, het leven des geheels; want alle bewustwording,
inzonderheid de tegenwoordige, richt zich op den mensch in zijn verband met de
wereldorde. De nieuwe kunst zal dit leven verkondigen niet in den vorm eener
abstracte symboliek, maar door in het psychologische het kosmologische uit te
drukken, door de eenheid te vinden van mensch en wereldorde. Om zijn taak te
volvoeren moet de kunstenaar opstijgen tot een bewust medeleving met zijn eeuw
en aan haar problemen medewerken.’
De enkele lijnen voor de wordende cultuur, hier getrokken, treffen ons in dit
jeugdwerk van Mevr. Roland Holst als de hoofdlijnen waarlangs zich haar
ontwikkeling beweegt. We wezen reeds op haar behoefte aan bewustheid, aan
harmonische levensleer. En niets komt in deze verzen zoo sterk op den voorgrond
als dat streven naar 't waarachtig kennen van den aard der dingen, het zoeken naar
de eenheid van mensch en wereldorde. Die eenheid wordt door haar beleefd. De
mensch is een bestaansvorm van het zijnde, maar de dingen evenzeer. Zij voelt zich
als mensch daarom aan de dingen verwant; vandaar de houding
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van eerbied en liefde, die zij tegenover de wereld buiten den mensch kan aannemen.
Zij ziet de dingen niet als ondergeschikt aan den mensch, door hem te gebruiken,
maar buigt zich eerbiedig over al 't bestaande heen om iets te mogen vernemen van
't geheim van hun wezen (Sonn. 26).
‘Groote eerbied wordt uit groot lieven geboren,
en zij geeft de beschroomd warme toewijding
die heenbuigt over de dingen, om tijding
van hun waar wezen uit hun mond te hooren.

Is er ook niet een gelijkstellen van den mensch en de dingen, en toch een gezond
spontaan menschelijk voelen in dezen aanhef: (Sonn. bl. 61)
‘Ik heb de menschen 't liefst van de enkel-dingen,
want ze komen meer overeen met mij
dan alle andre wijzen die me omringen.’

In dit kosmisch levensbesef wortelt ook haar mystiek. Want deze dichteres is van
aanleg mystisch. Wel is er in haar dat streven naar 't gelijkmatig samenwerken van
alle innerlijke krachten, maar de hoogste toppen van haar levensinzicht bereikt zij
toch door 't innerlijke ‘schouwen’ en dit is ten slotte ook de kracht, waaraan zij zich
't liefst toevertrouwt. Niet het scheidend en ordenend verstand geeft haar vrede, maar
't intuitieve zien (Sonn. bl. 28).
‘De wereld is wonderrijk aan bekoren,
'k beken, wij kunnen nooit haar hart heel weten
en zij die gewichtig haar maten meten
en verkondigen, brengen enkel verstoren
aan wie luistrend, voor goed stil zijn gezeten,
om uit haar adem met vreugd-bevende ooren
te ontvange' iets van, hun kostlijkst toebehooren,
haar zelve, en niet, hoe dat menschen haar heeten.’

En wat zij dan schouwt, is de liefde als laatste levenswet, deze ook de levenswet der
dingen: (Sonn. bl. 31)
‘Want van alle dingen is hun goedheid 't wezen’.

Daarop berust ten slotte hun één-zijn. Dit getuigenis van eenheid keert telkens weer
in haar verzen terug als

Onze Eeuw. Jaargang 16

206
de kern en 't laatste woord van alle menschelijk weten, de hoeksteen van haar
levensgebouw (Sonn. bl. 29).
Eve' - als een zon momentaan opgerezen, eve' een voelen met alle dinge' eendrachtig,
dat 's 't waarste weten, wat voor menschen is.’

En dit ‘weten’ is voor haar liefhebben, het liefhebben van de essence van het zijn ìn
de dingen. Wie dìt in de dingen liefheeft, weet zijn vreugde eeuwig, want het is het
onvergankelijke. De ware wijsheid zoekt dit wezenlijkste te kennen. En in deze
wijsheid is het geluk voor de menschen.
En ziet nu weer hier die prachtige harmonie van denken en willen en doen, waar
zij die wijsheid alleen bereikbaar ziet langs den weg van de overwinning der
hartstochten en begeerten. De ware wijze is de vroome, die achter de tijdelijke vormen
de eeuwige krachten vindt leven en wiens wijsheid de weg tot de volkomenheid is.
In de reeks Sonnetten: ‘Over het gelukzalig leven van den vroome’, wordt de
heerlijkheid van dezen weg bezongen.
Deze wijsheid is de bewustwording van 't eigenlijk wezen der ziel, voor haar zacht
dringend spreken leggen zich de stormen der hartstochten, en ze kàn niet bestaan
zonder zich om te zetten in daden (Sonn. bl. 106, 107).
Worden we hier niet van zelf herinnerd aan Ruusbroecs woord: ‘Liefde kan niet
ledig zijn!’ Hier reeds treft ons het inzicht dat ons wezen eerst dan zich volkomen
ontplooit, waar de mensch gelijkelijk deel heeft aan denken en doen. De twee-eenheid
van Droom en Daad, wordt hier reeds schemerend gezien en begeerd.
De levensphase, waarvan de Sonnetten en Terzinen den neerslag zijn is de periode
geweest van den schoonen droom, van 't stille schouwen in de diepten van 't heelal.
Als we niets anders ontvangen hadden als dezen bundel, dan nog was 't een
koninklijke gave geweest aan ons volk en onzen tijd. Hier is in waarheid sprake van
‘Een nieuwe Lente en een nieuw geluid’. Het is allermeest een groot en edel geluid.
Wel is er nog niet die volle klank van later, niet die diepte van rijk leven, maar er is
hier reeds
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meer, dan waar de meeste levens, ook na hun volle ontplooiïng ooit toe reiken. 't Is
een zoo rijke geestelijke inhoud dat die niet volkomen zich beheerschen laat door
den nog onvolgroeiden vorm. Zoo juist is dit gekarakteriseerd door Dirk Coster waar
hij spreekt van ‘bewonderenswaardige linkschheid’. Het rijpe, volle geluid zal eerst
komen met den verdiepten en meer reëelen levensinhoud.
Toen Henriette van der Schalk haar Sonnetten en Terzinen dichtte, stond ze nog
buiten de aanraking met het werkelijk leven. Op deze periode van de bespiegeling
volgt het tijdperk van de daad. Schijnbaar loopt er tusschen deze beide levensphasen
een scherpe scheiding. Voor haar eigen besef is 't geweest alsof deze ‘Nieuwe
Geboorte’ het oude leven en de waarheid van het oude leven te niet deed. Toch is er
diepere saamhoorigheid. Het sterke gevoel voor eenheid, de groote kracht van liefde,
in haar denken en in haar gemoedsleven, dit alles vindt in deze tweede periode een
andere uiting, maar het wortelt in denzelfden bodem. En ook in dien tijd van rustige
afzondering, was er toch reeds de behoefte dien weg tot de volkomenheid te gaan te
samen met de genooten. Ook toen reeds 't verantwoordelijkheidsgevoel van de enkele
voor 't geheel, en 't verlangen naar de daden, waarin de liefde zich zou openbaren.
De diepste onderstrooming van haar wezen blijft dezelfde, ondanks de geweldige
ommekeer, waarbij het waarlijk geen overdrijving is van een Nieuwe Geboorte te
spreken. De bundel, die dezen naam draagt, is boven alles een boek van strijd, van
innerlijken misschien nog meer dan van uiterlijken strijd.
Het uitgaan tot de kern van alle dingen, het groote vermogen tot liefde in dit
karakter, openbaren zich nu in een geweldige kracht van verantwoordelijkheid en
van medelijden, in een alles overheerschende behoefte om zichzelf geheel en zonder
voorbehoud te geven voor 't geluk van de menschen. Die woorden van ‘medelijden’,
van ‘zich geven voor de menschheid’, ze zijn zoo dikwijls
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phrasen, of welgemeende uitingen, die echter slechts voor een gering deel zwaar zijn
van daadkracht. Het is daardoor moeilijk het volle gewicht te doen voelen, dat ze in
dit verband hebben. Hier is waarlijk een van de grooten en nobelen onder ons, die
in den vollen zin van het woord zichzelf wilde geven. Uit haar schoonen droom der
ideale waarheid is zij ontwaakt tot de ruwe en leelijke werkelijkheid. Ze heeft gezien
de ellende, de verscheurdheid van het moderne leven en daarmee was voor haar de
mogelijkheid gesloten van een rustig genieten van eigen geestelijken rijkdom en
schoonheid (N. Geb. bl. 43).
‘Want in de wereld is een wreede scheur
waarvan wij levenden dag en nacht lijden
buiten wie voor het schril geluid des tijden
hun ziel gegrendeld hebben als een deur.’

Voor haar is er geen vrede meer zoolang de menschheid niet genezen is.
In dezen tijd is 't Socialisme tot haar gekomen als de macht, die verlossen kòn. En
sindsdien heeft die macht haar leven uiterlijk en innerlijk beheerscht. Het is de zegen
en de smart van haar leven geweest - wie zal uitmaken, welk van beide 't meest? Het
schijnt wel of deze ruime veelzijdige geest, of dit groote gemoed, tegelijk zoo krachtig
en zoo teer, of deze mystiek aangelegde ziel, niet mocht gewrongen worden in het
ijzeren pantser der strenge, eenzijdige, Marxistische logica, of deze rijke bloei niet
zoo vele bloesems mocht laten welken onder den adem van een leer, die zooveel
schatten, van cultuur en innerlijk leven terzijde schuift. Met de oude cultuur, die ze
willig aan 't nieuwe licht opofferde, gaf zij ook prijs heel haar levensgeloof, heel de
geestelijke spheer, waarin zij den vrede had gevonden. Voor ons buitenstaanders,
wekt dit allereerst den indruk van een onherstelbaar verlies. De dichteres der Sonnetten
en Terzinen schijnt aangelegd voor een mystiek en toch tevens bewust beleven der
geestelijke dingen. Deze ziel, die de liefde zoo intens gevoelt als de laatste levenswet,
schijnt voorbestemd te stijgen uit de diepte van mede-lijden en verantwoordelijk-
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heidsgevoel tot de ervaring der hoogste goddelijke liefde, om zelf getroost en
gezegend, dezen rijkdom aan de menschen te brengen. Er schijnt wel een ondempbare
kloof te zijn tusschen dezen aanleg, deze zielsbehoeften èn een levensleer, die ten
slotte niet de geestelijke waarden als de basis der wereld ziet, maar in laatste instantie
het menschelijk leven ziet berusten op materieele grootheden.
Maar vergeten we niet bij onze pogingen om den groei van dit innerlijk leven te
volgen, wij kunnen maar zeer ten deele kennen, te meer waar we hier lijnen trachten
te ontwarren, die nog hun eindpunt niet bereikt hebben. En dan - 't is hier niet in de
eerste plaats de vraag: Wat is en wat wil 't Marxisme, maar: hoe ziet de dichteres
deze leer en deze partij? Immers een ziel, die 't ideale kan grijpen, staat boven de
begrenzing van partij of leer; wat zij in 't Socialisme lief heeft is niet den starren
vorm, maar den idealen kern van liefde, van broederschap, van recht en
menschengeluk, waarvan de werkelijkheid de gebrekkige, want eenzijdige uitdrukking
is. En wie zal zeggen hoe ten slotte de persoonlijkheid zich hier èn door èn ondanks
het stelsel zal vormen? We kunnen voorloopig slechts zien de geweldige spanning,
die met deze wending in haar leven is gekomen. En daarbij is voor alles dit het
belangrijke, dat het Socialisme tot haar kwam als een Ideaal, als een stellige belofte
van redding. Dat zij gansch en al gelooven kon in dezen uitweg, dat zij zich volkomen
aan dit Ideaal kon geven, dàt is wat haar leven ruim en groot maakt en tot een weldaad
voor onzen tijd. Met haar is in onze literatuur een mensch opgestaan die de groote
overgave beleeft. Just Havelaar heeft in zijn studie over Vincent van Gogh, aan wie
Mevr. Roland Holst in veel opzichten doet denken, van die overgave gesproken als
van de grootste behoefte van onzen tijd. Wat hij daar zegt is ook op deze figuur
volkomen van toepassing. (Just Havelaar, Vincent van Gogh, bl. 14): ‘Wat wij
verlangen, dat is ten slotte een wijde, wetende, rustige liefde. Onze hartstocht zal
zich tot liefde vergeestelijken. Eerst dan zullen wij die groote overgave kennen, die
volstrekte over-
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gave, die ons genezen kan. Want wij zijn zieker dan wij zelf wel weten.’ Die volkomen
overgave bracht een revolutie in haar innerlijk en uiterlijk leven. De Nieuwe Geboorte
zingt van deze groote liefde en dezen grooten strijd.
Maar ook hier weer klinkt de vreugde over 't nieuw gevondene, de vreugde die
eerst overheerschte, die nieuwen gloed van jeugd bracht en de groote taak deed zien
als een genade: (N. Geb. bl. 123).
Wat wrocht de verandering
in mij? was het een mensch of een boek
waar ik 't eerste licht uit ving?
ik weet niet, maar ik weet dat ik merkte
mijn geest braak en ledig; klein
de horizon van mijn gedachten,
nietig de vreugde en pijn
van mijn hart - en daarnaast het groote:
wat voor mij niet had bestaan:
de wereld van ernst en arbeid en ik mocht binnengaan....

Deze vreugde is echter zwaarder en donkerder, ze is niet los van den duisteren bodem,
waaruit ze is ontsproten. Het is de belofte van een nieuw leven, maar een leven dat
nog maar van zeer verre zichtbaar is, dat in worsteling en smart moet nader komen.
De somberheid van dezen uitgeleefden tijd doet die blijdschap om een toekomst
door nevels heenlichten. Met forsche, scherpe trekken is het donkere van dezen
overgangstijd geteekend in 't volgend gedicht: (N. Geb. bl. 31).
Sombre gedachten schiep een sombre tijd,
het leven lag, gelijk een schip in trage
wateren, en een stem sprak tot de lage
luchten alles omsloten voor altijd.
Er was geen licht, er was geen lucht: de handen
verslapten, omdat zij van hoop leeg waren,
denkers doken naar wreede trotsche maren
dat ze hun ziel behoedden voor verzanden.
Dichters wendden zich van de levensspheren.
wederbegeerend wat in d'eeuwen sliep,
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of loken d' oogen en verbleekten diep
beproevende op hun eigen hart te teren.
In den zwaren tijd die zoo langzaam streek
was 't dat een moedlooze berusting groeide
en opkwam mat geloof van de vermoeide
wereld wier oude gang een eeuwgen leek.
Maar onderwijl werd in beneden-lagen
ver van 't mistroostig ras dat heerschte op aard
met smart ontvangen, en in pijn gebaard
de nieuwe kracht, die ons omhoog zal dragen.’

De oude wereld ligt nu achter haar; zij heeft zich gewaagd op den diepen stroom die
haar naar nieuwe landen zal voeren, landen van heil en geluk, de welgekende kust
verdwijnt in schemerige verte. Naast de blijdschap doet zich de weemoed gevoelen
om zooveel liefs en vertrouwds dat nu wegwijkt. Die weemoed wordt vaak scherpe
pijn. Wat daar verlaten wordt is ook het eigenste. De nieuwe levensleer verdraagt
zich niet met de oude waarheden, met heel het geestelijk bezit waar eenmaal de ziel
haar geluk in vond.
Het heerlijk bergland waarin de dichteres der Sonnetten en Terzinen geleefd had,
wordt nu een verloren Paradijs. Ook dat over te geven is sterven (N. Geb. bl. 17).
Meegevoerd te worden als in een boot
naar d' opene watren drijvend gelinde
op een wijde stille stijgende stroom,
en vervagen te zien als in een droom
d' oever met de gezichten, de beminde:
dat is sterven: wat vreezen wij dan den dood?’

En daar was niet alleen de pijn van scheiden en missen, daar was erger nog de smart
om vijandschap van wie men eert of liefheeft, de smart van zelf vijand te moeten
zijn, waar de geest tot waardeeren noopt, het hart tot liefhebben uitgaat.
Haar veelzijdigheid, die overal 't verwante zien kan, haar liefde gevende en liefde
vragende natuur, haar neiging tot stille bespiegeling, haar vrouw-zijn meer uitgaand
tot
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troosten dan tot strijden, 't was alsof heel haar wezen zou ontkend en gebroken
worden.
En dit ging niet zonder veel strijd. Soms is dat de verzoeking om tot de oude
levenssfeer terug te keeren of den strijd te ontvluchten in aesthetischen zelfzucht:
‘Ik hoor mij lokken door den lach die weet
van strijd, maar hem door gratie heeft verdreven.’

't Is op andere tijden de zware druk der moedeloosheid, die omlaag trekt, het moeilijk
te dragen besef den nieuwen tijd nooit dan van verre te zullen zien: (N. Geb. bl. 31).
En ons leven zal zijn, te zien wegwijken
voor ons uit, door de tijden, den nieuwen dag,
en ons sterven misschien den niet-te-bereiken
verder weg te weten dan jeugd hem zag.’

En zwaarder dan dit alles is de innerlijke tweespalt, de druk van ‘het dubbele willen’.
‘En in ons hart een tweedracht van verlangen
naar droomen van weleer, wier bloesems openbreken zoo moeten wij door bittre jaren zwerven
het is altijd een strijd en een ontbreken alles in ons beweegt zich als een vloed
en somtijds zinkt het weg, alsof wij sterven.’

O, 't is spoedig gezegd en gemakkelijk bewonderd, dat woord van ‘volkomen
overgave’ maar wat geweldige strijd is er niet de voorwaarde van? Juist bij de groote
Revolutionairen en de groote Wegbereiders is 't opvallend, dat zij, de vernieuwers,
zich met zooveel pijn moeten losmaken van 't oude. Juist de heel grooten en ernstigen
deinzen eerst terug voor hun roeping, omdat ze te diep leven om hun taak te
onderschatten. Als de groote roeping komt klinkt ook de stem van ‘'t gevoerd worden,
waar gij niet wilt’. Ook in de Nieuwe Geboorte vernemen we dien dubbelen klank.
Naast het blij begroeten van de levenstaak ook deze bekentenis: (N. Geb. bl. 38).
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Het is mij, als of iets begint te leven
waarvan ik niet begreep dat het bestond;
hoe worstelde ik en heb mij lang geweerd!
Maar eenmaal werd ik door een wind gedreven
waar ik niet wilde, en ik hoorde een mond
spreken, wat ik geweigerd had te weten;
toen werd de richting mijner ziel gekeerd
en waarlijk is die dag voor mij geheeten
drempel van alle vreugd die ik verkond.

Deze en zooveel andere verzen doen ons denken aan sommige psalmen, waarin ook
de toon uit de diepte op eens kan overgaan in een hoog lied van blijdschap en
vertrouwen. Na de bange toon van den strijd klinkt hier de blijdschap der overwinning;
uit de overgave bloeit op de vreugde. En dit is niet een voorbijgaande stemming maar
de diepe ondergrond van deze nieuwe levensperiode. Het is de vreugde van den
arbeid, van het groeien der krachten in de hitte van 't dagwerk, het is de vreugde der
zekerheid, dat de nieuwe tijd zàl komen. Die gelukszekerheid maakt den strijd licht:
Wij staan nog zoo ver van den zegen
Ons lijkt het een schoon verhaal,
Maar we weten, onze levensbewegen
Om het waar te maken - eenmaal!

En naast dat ‘vasteland van geluk’ lagen de ‘eilanden der kleine vreugden, als een
parelsnoer hun melkwitten glans’. Eerst en vooral dat dadelijk en wezenlijk geluk
van de broederschap. Voor ons is misschien dit woord een klank, voor haar was het
doorleefde werkelijkheid, een geluk, altijd zeker, ‘een gouden beker, altijd gevuld
en die niet breken kòn’.
Zoo hooren we in dezen bundel de klanken van een dieper en rijker leven nog dan
in de jeugdverzen. Licht en donker staan feller tegenover elkaar, er is grooter spanning,
tragischer botsing. Maar 't is niet goed te zeer den nadruk te leggen op de tragiek. Er
is daarin te spoedig een weekheid die groote karakters onwaardig is. Beter is
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het te zien hoe boven de smart en den strijd toch altijd weer de vreugde oprijst, een
ernstige, diepe blijdschap. Die blijdschap en die rust, die al helderder uitschijnen
over de troebelen dezer ‘Gebroken Kleuren’ geven ten slotte hun kalm en helder
licht, dat de atmospheer uitmaakt van haar volgenden bundel de ‘Opwaartsche
Wegen’.
Zwakker klinkt hier de toon van den strijd, die niet langer alle gevoelens en
gedachten concentreert. 't Is alsof er nu meer rust is om 't ruim menschelijke te
genieten en uit te beelden. Zoo in de reeks gedichten, getiteld: ‘Liefde van nu’.
Prachtig is de liefde in haar één en toch verscheiden wezen gekarakteriseerd in De
Moeder, De Man en de Vrouw, en De Vriend. Deze verzen zingen van de subtiele
schoonheid dezer verhoudingen, een schoonheid die nu vaak vertroebeld is en bedreigd
wordt door den strijd van dezen tijd, maar die eenmaal haar volle wezen zal openbaren.
Nog rijker is misschien 't volgende gedicht: ‘De laatste dag van het Jaar’. Hier is
de weemoed van de oudejaarsstemming uit het klein-persoonlijke opgeheven in 't
algemeen-menschelijke. Hier glanst de volle schoonheid van leed, dat niet gedragen,
maar overwonnen wordt. Man en vrouw zitten samen in den Oudejaarsnacht en hij
spreekt van den weemoed van 't oud-worden, van 't voorbijgaan. De bloeiende
verwachtingen der jeugd zijn verwelkt, hij is in zichzelf teleurgesteld en wil ook
voor den ander geen leugenachtigen stralenkrans meer dragen. Het verleden met zijn
verloren hoop weegt zwaar, omdat er geen toekomst is. Dood is de hoop die eenmaal
glansde om het kind dat kwam en ging, dood is de hoop om in schepping van
schoonheid voort te leven. Alle glans is gedoofd. Maar nu volgt een wending, waarin
de persoonlijke smart opgelost wordt in 't heerlijk besef van eenheid met heel de
menschheid. ‘De mensch leeft voort in de menschheid’. Deze gedachte is me altijd
voorgekomen als zoo koud in zijn algemeenheid, dat wel niemand, naar ik meende,
daar troost of bezieling in zou kunnen vinden. Mevr. Roland Holst heeft deze idee
beleefd, zoo werkelijk, dat hier
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't algemeene al het warme heeft gekregen van 't persoonlijke, terwijl het van het
grootsche, aan 't algemeene eigen, niets heeft ingeboet (Opw. W. bl. 82 v.g.g.).
Onder den witten maanglans
zwaait de aarde in sferen-dans
door de velden der eeuwigheid.
Op haar leeft de menschheid,
wiegen de menschwezens dicht
aaneen als halme' in zonlicht,
wanneer de wind over ze deint:
grenzeloos, nergens omlijnd
wiegt de menschenzee zonder eind.
Waar nooit vorschende oogen heen drongen
in diep verleên haar oorsprongen,
en wie weet waarheen ze reikt?
Niet één die gansch d' ander gelijkt:
elk wezen een peilloos zelf;
eenzame klip, diep gewelf,
ongenaakbare eenigheid.
En toch elk wezen gerijd
aan allen die zijn, die waren,
die worden, opduikende baren
in der menschheid eeuwige zee.
Allen deel van haar, vormend mee
haar onmetelijk zijn, allen saam
haar groeiend - oneindig lichaam.
Al wat ontroert ons gemoed
is rimpeling van haar vloed.
Waar ons hart begeerte naar lijdt
wordt vervuld in haàr eindloosheid
wat de eenling ooit heeft gewild
het wordt in haar gestild:
daarom buigt geen menschenhart lang
treurend meer onder het wrang'
van ongestild verlang,
van lieve waan die begeeft,
zoo hij haar lief genoeg heeft,
zoo hij haar maar vast houdt
als kind moeders hand door een woud.
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Door onze aderen vloeit
in onze gedachten bloeit
iets van menschheids oneindige kracht.
Daarom, hoe zij leeft, of zij lacht,
of zij lijdt, het rust ook in ons.
Liefste, dit is het vreugd gegons
wat nu door de wereld zoemt:
dat het hart haar weer moeder noemt
dat de ziel zich weer haar toewijdt
en rust in haar heerlijkheid.’

Met zulke verzen is weer 't groote machtige geluid in onze literatuur gekomen. Uit
onze schoone maar omsloten tuinen zijn wij overgebracht naar de ruimte waar het
wijde van onze zee en het geweldige van onze wolkenhemels onze harten doen
groeien.
Het is een kostbare, heerlijke gave voor ons Hollandsch leven en voor onze kunst
die de schoone weerspiegeling is van dat leven. Want die kunst dreigde dood te
loopen in de engte van het Individualisme, waar ze het levend contact met 't diep
menschelijk verliezen moest. Henriette Roland Holst heeft de onvoldaanheid daarvan
gevoeld, toen ze klaagde ‘zelf wordt zich zelf zoo moede’; zij heeft gezien hoe
daardoor de kunst haar groote levensvoorwaarde verliezen zou, hoe de nieuwe tijd
een nieuwe levenshouding eischte en de horizon wijder moest worden: (N. Geb. 77).
‘Maar dit is nu het diepste en edelst leven
niet meer, dit opgaan in het groene veld
alsof wij tot het onbewuste hoore;
vogelenlied en het geruisch van dreven
voldoen geen hart dat luisterde in den horen
der menschheid, naar de groote stem die zwelt.’

Die stem, waarnaar haar geheele wezen geluisterd heeft, maakte haar leven èn haar
kunst groot. En dit is misschien wel het meest bewonderenswaardige, dat bij haar 't
individueele òpgaat en niet òndergaat in 't groote en algemeene. Zij, die van jongsaf
zoekt de eenheid te kennen en te beleven, vindt ook hierin de harmonie. Er
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is een natuurlijk en innig samengaan van haar persoonlijke smart en strijd en
blijdschap met haar lijden en haar vreugde om de menschheid. Het eigene wordt
door deze ineenvloeiing buitengewoon groot, 't algemeene wonderlijk levend en
warm.
Geen wonder dat we in de Nieuwe Geboort en de Opwaartsche Wegen haar kunst
volkomen gerijpt zien. Het schijnt wel of haar leven hier tot een schoone ontplooiing
is gekomen, een rijken zomer, die den vreedzamen oogst van den herfst verwacht.
Na den vrede is de strijd gekomen en uit den strijd schijnt een dieper en grootscher
vrede opgebloeid.
En toch moest het machtigste nog komen. Haar volgende bundel: ‘De Vrouw in
het Woud’ getuigt van nog schokkender strijd en zwaarder lijden, maar opent tevens
't perspectief van nog grootscher mogelijkheid.
Die gouden beker, die niet breken kòn, waaruit zij dronk den zoeten drank der
kameraadschap, was toch gebroken. Zij had haar zaak op broederschap gesteld (Vr.
in 't W. bl. 46) en de broederschap had haar bedrogen en daarmee was het diepste in
haar, de liefde, gewond, haar ‘schoonste zelf was aangetast’ (Vr. in 't W. bl. 79).
Het komt mij voor dat in deze catastrophe de ongelijksoortigheid aan den dag
treedt tusschen haar diepste wezen, dat de liefde ziet als levensgrond, dat naar
geestelijke dingen uitgaat, èn de leer, die zij onvoorwaardelijk, met een trouw, die
alleen uit geloof kan voortkomen, tot de hare heeft gemaakt. We komen met deze
vraag op een zeer gevaarlijk terrein. Is het niet al te groote aanmatiging te vermoeden,
dat iemand zoo bewust en waar als Mevrouw Roland Holst zich in haar eigen innerlijk
leven zou vergissen? En toch wekt deze bundel, sterker nog dan de vorige den twijfel:
Past 't Marxisme bij haar natuurlijke levensvisie, bij de diepste vermoedens van haar
ziel? Is de innerlijke tweespalt, het ‘dubbele willen’ waarover zoo vaak de
aangrijpende klacht ons treft, wel enkel te danken aan 't feit dat deze vrouw ‘op de
kentering der tijden is geboren?’ Zou de oorzaak niet evenzeer liggen in de bot-
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sing tusschen een materialistische levensbeschouwing en haar consequente eischen
met een in zijn diepste wezen religieusen aanleg? Dit zijn vragen, waarop de toekomst
misschien een bevredigend antwoord zal kunnen geven.
Maar ook afgezien van deze innerlijke oorzaken, was een botsing met de partij
onvermijdelijk. Dirk Coster heeft er reeds op gewezen dat 't zoo moest gaan. Edele
zielen, die 't Ideaal alleen zien kunnen als Ideaal, die niet kunnen transigeeren met
de werkelijkheid, moèten in botsing komen met de kleinere zielen, die om
dichtbijliggend practisch belang de hoogheid van 't Ideaal schenden.
Deze botsing die eindigde in haar uitdrijving uit de rij der makkers, is voor haar
geweest de uiterst denkbare smart. 't Was, zichzelf gegeven te hebben en 't offer
verworpen en onvruchtbaar te zien, 't was zich uitgestooten te voelen uit 't Leven in
de volstrekte leegheid van 't doellooze. In deze periode ontwaakte weer alle oude
twijfel, bitterder dan ooit. De Vrouw in 't Woud klaagt deze wanhoop en verscheuring
uit. Deze verzen zijn niet meer geboren uit levensvolheid en liefde; ze zijn niet
gezongen om anderen troost te reiken, maar om zelf niet in wanhoop onder te gaan
(Vr. in 't W. bl. 81).
‘Nu ben ik zwak, zing in bewogen maten,
macht'looze vrouw mijn lijden uit mijn klacht,
dat 't ongezongen leed mij niet bedelve.’

Allerlei stemmen klinken hier dooreen, vaak elkaar opheffend en tegensprekend: de
klacht om smaad en onrecht, het terugverlangen naar vroegere levenssfeer, de erge
pijn van 't alleen-zijn, die 't hart klein maakt en bevend in zwakheid. En te midden
van die droefenis en onzekerheid klinkt hier en daar in aandoenlijke schoonheid een
lichter klank. De liefde en 't geluk om de liefde is zoo onoverwinnelijk in dit hart,
dat dit geluk ook nu weer de wanden glad strijkt en zich in schoone liederen verklankt
over den zachten drang die overal de harten naar elkander doet buigen.
Maar dit is slechts een lieflijk tusschenspel, even,
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tusschen de sombere verwarde, tegen elkaar inroepende klaagtonen.
Hier doemt weer op de oude tweespalt tusschen Droom en Daad. De dichteres had
eenmaal het leven van den Droom verlaten om zich te storten in de bewogen wateren
van de Daad, maar altijd was, diep in haar, het zachte verlangen gebleven, naar de
schoone bergtoppen van voorheen. En nu, in dit land van tweestrijd en treuring, leeft
dit verlangen hevig op (Vr. in 't W. bl. 49).
Zoo heft uit diep van 't onbewuste wezen
een willing in mij op haar klaar geflonker:
ik wil weer wonen in de groote vree.’

Uit de volstrekte eenzaamheid verlangt zij in haar groote moeheid terug, niet allereerst
naar den strijd, maar naar het land van den schoonen Droom. Daar was haar thuis,
waar eens haar vreugd geboren was. Soms schijnt 't haar toe of dit haar groote dwaling
is geweest, dat ze Droom en Daad gelijkelijk wilde bezitten. De erkenning van de
dwaling zal rust brengen in zelfbeperking. Maar 't verlangen naar levenseenheid laat
zich niet tot zwijgen brengen. Liggen niet naast het land van Schoone Droom de
zonneheuvels van Lichte Daad? (Vr. in 't W. bl. 109).
‘En heerlijkst leeft hij, die met volle handen
vrijgelijk van 't een tot het ander gaat.’

Nauwelijks heeft zij gezongen van de berusting, als zij den Droom heeft gekozen als
de levensspheer van waar zij de menschheid zegenen mag, of in verrassende
levensenergie komt koninklijk dien niet te dooven roep om levenseenheid van heel
't menschelijk wezen in het gedicht ‘De Wensch’ met zijn prachtige harmonie van
forschheid en zachtheid (Vr. in 't W. bl. 134).
Als ik maar kon vergeten 't oude zwieren
hier in die stil glanzende toovertuin
over het woelig veld, waar daden tieren
maar de droomen vielen tot puin.
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Een spanne tijds heb ik u toch bezeten,
opperste vreugd waar elk groot hart naar joeg
altijd, heb ik, een ruiter koen, gezeten
schrijlings op Leven dat mij droeg,
in d' eene vuist klemmend der daden teugels
dragend op de palm van de and're hand
de wondervogel met azuren vleugels
die weerschijn vange' uit droomenland.
Ach, ik weet, dat ik nooit zal rijden weder
als toen, omstreeld mijn gloeiende wang
Poëzie, van uw zachtwuivende veder,
mijn hart doorgloeid van dadendwang.
En daarom werd het glanzig loof der bosschen
zwart voor mij en het groen der weiden vaal;
daarom wend ik mij van der dagen trossen
nu weg, ze vindend arm en schraal.
Want mijn veel-hong'rig hart heeft droom en daden
even lief, Levens schoone Kinderpaar,
en wou een god zijn, wiens droomen daad-zaden,
wiens daden waren van droomschoonheid zwaar.’

En dat dit geen verenkelde stemming maar de kreet van haar diepste persoonlijkheid
is, schijnt wel duidelijk te worden in wat daar terstond op volgt: (Vr. in 't W. bl. 136).
‘dat laatst lied alleen heeft tot vaderland
kracht, die de grond is van uw ziel;
en gij zult naar de eenheid van Droom en Daad u weer beuren,
die is de lichtende top van den tijd,
waartoe streven de sterken, gelijk gij zijt.
Want de droom alléén is niet meer,
voor de dichters die nu beginnen het hartgrondig eenig begeer,
en naast de Droom straalt de Daad
als naast een zilveren ster een fonk'lend roodgouden staat.
De Daad blinkt ons tegen, verzadigd van droomschoon licht,
de Droom heeft een nieuw daadkrachtig aangezicht
en ge weet, dat wie de Droom alléén verkiest
zijn wortels in vruchtbare aarde van Daad verliest.

Is de sterke drang tot de Daad in deze bespiegelende kunstenaarsnatuur niet een
teeken te meer dat zij onder
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de wegbereiders van onzen tijd behoort? Er is reeds van verschillende zijden op
gewezen dat onze tijd de daad verlangt, de daad behoeft, dat het beste en
levenskrachtigste onder ons naar de daad uitgaat. En nu deze stem die ook voor den
kunstenaar geen bevrediging ziet, tenzij in deel te hebben aan de Daad.
Deze gedachte doet nieuwe en groote mogelijkheden voorzien. 't Was echter
daarom niet alleen dat ik sprak van 't ruime perspectief, dat dit boek van smart en
twijfel opent. Zijn groote zedelijke schoonheid straalt het helderst in die toewijding,
die onbewogen standvastig blijft te midden van deze zee van twijfelingen. Het schijnt
wel alsof het Ideaal deze vrouw volkomen heeft losgelaten, maar daarom laat zij het
Ideaal niet los (Vr. in 't W. bl. 97).
Leven kan ons verslaan, ons alles nemen,
ach, ook het vertrouwen in d' eigen kracht,
maar den hartendrang gaande tot wie lijden,
die neemt het niet. -

De Liefde blijft en daardoor vindt zij de kracht tot geloof. Voor zich zelf heeft zij
alles verloren, maar waar 't groote Doel eenmaal wordt bereikt, daar telt dit niet, daar
durft zij alles loslaten. Het zwaarste en het verhevenste in 't innerlijk leven, het offer,
we zien het hier zoo sterk en groot geuit, omdat het sterk en groot beleefd is: (Vr. in
't W. bl. 93).
‘Kunt g'1) alleen bloeien zoo ons hart verdort,
en groeien wanneer het verbrijzeld wordt
zoo weet ge immers dat ik mijn hart gaf,
en niets bedong, want dat waar klein en laf, zoo bid ik nimmer, dat ge mijn hart spaart:
op d' andere schaal zweeft het geluk der aard.
Hoeveel duizend harten ook noodig zijn,
ge moogt ze nemen, en de prijs blijft klein.
De prijs blijft klein voor het menschen geluk
al gaan duizendmaal duizend harten stuk.’

1) Tot het Socialisme.
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Dit boek van lijden geeft dan ook weliswaar geen oplossing, geen overwinning, maar
het spreekt van lijden, zóó ernstig aanvaard, zoo verheven doorleefd, dat we niet
anders kunnen dan dat verlossend gebeuren en de schoone verbeelding daarvan te
verwachten. In haar laatste gedicht: De Boom van Groot Verdriet (Vr. in 't W. bl.
138), is het raadsel van 't Leed niet opgelost maar toch omgezet in een zoo verheffend
mysterie, dat de natuurlijke tegenzin in het lijden zich oplost in ontzag. Ik kan niet
nalaten hier dit gedicht grootendeels over te nemen:

De Boom van Groot-Verdriet.
‘Diep aan de steile helling van het leven,
waar 't klein gewas van bonte vreugd niet groeit,
den top in wolken van gepeins geheven,
den voet door de beek der tranen besproeid,
staat een boom. Tusschen zijne takken flonk'ren
de klare hemelsche gesternten niet,
een klaagzang ruischt de kroon, de dichte, donk're
van den eenzamen boom van groot-verdriet.
Pelgrims voelen een somb're schaduw vallen
over het pad dat kiezen ging hun voet,
zien huiv'rend op, verbleeken, en haast allen
vluchten zij weg met een verschrikt gemoed.
Liever dan tot het gebied van zijn zwarte
schaduw en somber ruischen in te gaan,
dalen hun zwakke en bevreesde harten
langs warre en onzek're paân
naar waar zij sterven aan giftige dampen
stijgend uit der bedwelming poel tot hen,
of verschalkt door de zachte valsche lampenschijn van 't geloof, in zijn mist afdwalen.
Ach, zij zullen voortaan deemoedig knielen
voor 't beeld van ied're dwaze en blinde waan,
omdat te zwak waren hun bange zielen
den zin van dat hoog ruischen te verstaan.
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Of wel zij zullen verder leven, bloode,
in een dorre en troostelooze sfeer:
sinds zij den boom-van-groot-verdriet ontvloden
ontluikt groot-verlange' in hun hart niet meer.
De wein'gen die zijn schaduw niet ontvluchten
en stil neerzitten aan zijn breeden voet,
weten niet allen hoe de vreemde vruchten
te openen die hij soms vallen doet.
En ook als zij zetten hun weeke tanden
in de harde kern, die 't hulsel omsluit
is het of hij tot asch wordt in hun monden,
en zij spuwen zijn bitterheid weer uit.
De gifbelade' en oversterke geuren
die uitzendt de bloesem van dezen boom,
maken hun harten dronken: in zijn treuren
verzinkt hun hart als in een laatste droom.
Of de zon schrijdt en alle sterren schrijden
hunne gedachten blijven roerloos staan:
voor hen bestaat niets meer in 's wereld-wijde
als 't klagend ruischen van die donk're blaân.
Wee over hen, die zoo ver zijn gekomen,
zoo dapper tot de schaduw ingegaan,
om toch, het hoofd gesteund tusschen de loome
handen in daad'loos droomen te vergaan.
Een enk'le is er, die zich zet en luistert
naar 't eeuwig-wiss'lend eeuwig-eend're lied
van den boom, die der sterren glans verduistert,
- luistert en weent en peinst, maar wanhoopt niet. Zoolang tot zijn hart van het ruischend klagen
den hoogen lang-verzwegen zin verstaat,
en hij voelt van zijn polsen 't oude jagen
getemperd tot wijzer en stiller maat.
Zij zijn 't die uit de stekelige schalen
pellen de blankheid der binnenste pit,
en met hun sterke tanden haar vermalen
al maakt de wrangheid soms hun lippen wit
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En allengs voelen zij, hoe door hun wezen
een nieuwe kracht zijn klare gulpen giet,
de kracht die in den mensch nooit komt gerezen
dan uit de bitt're spijs van groot-verdriet.
..................
Zij zijn het verste en het dichtst gedrongen
tot het hart van het al-omvattend zijn,
waar de oogen zich sluiten, en de tongen
zwijgen van alle vreugde en pijn.
..................
Over elk leed stralen hun klare oogen
mildheid, hun hand is altijd troostbereid
maar hun eigen diep wordt alleen bewogen
door de groote winden der eeuwigheid.
Zij zijn de overwinnenden, de sterken,
..................
..................
Zij zijn het, die de kinderen der menschen
voorgaan, die zaaien in hnn bleek gemoed
het vlammenzaad van hoogschietende wenschen,
en het bevruchten met den straal van moed.
..................
..................
Helden en dichters, gij die door der tijden
nevel mij toestraalt, als sterren door mist
help mij, om van het ruischend lied te scheiden
gelijk gij scheidet, toen ge zijn zin wist.
Gij allen die geoogst hebt warm en helder
uw bronzen tros aan den wijnstok der smart
en deedt den gouden wijn in donk'ren kelder
uitgisten van uw diep-gedolven hart helden en dichters, helderziende 'en wijzen
die in mij leeft, schraagt met uw kracht mijn kracht,
dat ik, wat ruischt in de wolk der gepeizen
in mijn hart sluite door de donk're nacht.
help mij, uw dochter, laat mij niet verderven
onder 't gebladert waar geen ster door straalt,
maar rijze' als gij reest en gaan tot de erven
der menschheid, smart gelouterd, smartgestraald.
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We voelen dat deze bede haar laatste woord niet zijn kan. We kunnen niet anders
dan verwachten, dat ook zij, smartgelouterd, smartgestaald de kinderen der menschen
nog zal voorgaan.
Of die verwachting is vervuld in haar laatste werk: Het Feest der Gedachtenis?
Het komt mij voor van niet. Het geboorteland van dit boek is nog het Land van den
Schoonen Droom, zijn vizioen van toekomstig levensgeluk een verpoozing en zachte
troost. Het getuigt niet van een nieuwe phase in de innerlijke ontwikkeling van dit
leven. Bovendien laat het ons als schildering van een toekomstige gelukkige wereld
onvoldaan, ondanks de verrassend schoone gedeelten.
't Is eigenaardig, dat de toon het volst, de schildering het aangrijpendst is, waar
het verleden wordt opgeroepen dus de realiteit van nu weergegeven.
In het toekomst-vizioen schijnt er mij geen volkomen eenheid te zijn van willen
en kunnen, 't is alsof hier de plastiek ontoereikend is om het beeld levensvol te maken.
Misschien is 't in 't algemeen vrijwel onmogelijk iets dergelijks te bereiken. We
kunnen ons denken, dat er een leven komen kàn of komen zal, met geheel andere
voorwaarden als ons leven kent, een bestaan, waarin het leed geen plaats meer heeft.
Maar de menschelijke fantasie schijnt niet in staat zich dat leven in bijzonderheden
voor te stellen, dat zóó te schilderen dat het reëel werkt. Ook deze poging is
onbevredigend. Dit leven lijkt opgetooverd uit 't niet, maar we voelen het niet als
wortelend in een diepen bodem, waaruit het krachtige levenssappen trekt. Er wordt
wel getracht dit nieuwe leven door draden van herinnering en dankbaarheid aan het
verleden te verbinden. Ook hierin spreekt weer sterk de behoefte der dichteres aan
samenhang en eenheid. Het leed van de oude menschheid, zegt zij, is niet verdwenen,
kan nooit vernietigd worden. Het leeft voort en werpt soms zijn schaduw over de
nieuwe verloste menschheid en verdiept haar levensblijheid door dankbaarheid. Maar
het is, alsof deze gedachte, hoe schoon ook, niet overtuigend werkt.
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We zien het geluk niet verdiept en verinnigd; het herdenken maakt eer een
kunstmatigen dan een natuurlijken indruk. Er blijft in heel deze schildering der
verloste menschheid iets vaags en leegs; het wekt geen verlangen en geen bezieling,
wat de niet in bijzonderheden afdalende toekomst verwachtingen in de andere bundels
juist wèl doen. Ondanks den vizioenairen vorm, doet het zich voor als een
systematisch geheel, waar misschien evenzeer redeneering als stemming aan ten
grondslag ligt. Tegenover verschillende vrouwentypen uit de oude maatschappij
worden de vrouwen van later gesteld, vrouwen van denzelfden aanleg of in dezelfde
levensphase, maar nu geteekend zooals de nieuwe tijd ze vormen zal. Er is veel
aangrijpends en verheffends in die tegenhangers, maar er zijn ook gedeelten, waar
we 't gevoel krijgen, dat de tegenstelling moèst worden doorgevoerd, dat het dogma
de realiteit geweld aandoet. Het is hier vooral dat zich de vraag aan ons opdringt:
Heeft de dichteres zich geheel overgegeven aan haar kunstenaars-intuïtie of heeft de
leer haar in die vrijheid belemmerd? Ik denk hierbij aan een der grondgedachten, n.l.
dat het meeste zoo niet alle kwaad voortkomt uit de maatschappelijke wantoestanden.
Het eindeloos verschil tusschen de vrouw van nu en de vrouw van later wordt telkens
weer hierdoor verklaard, dat dan weggenomen zal zijn ‘de vrees voor het brood, de
oer-ouden, gevloekte, die alle mensch-wezens maakt laf en wreed’ ('t Feest der Ged.
bl. 97). Het min- of meer dogmatisch uitwerken van die gedachte komt het sterkst
uit in het derde hoofdstuk: De Deerne. Eerst wordt ons met een wijd begrijpen en
teer erbarmen de Deerne geteekend. Dit is wel een der schoonste gedeelten van den
geheelen bundel. Maar des te meer detoneert dan de kunstmatig aandoende
tegenstelling. Ook de Deerne moet in de nieuwe maatschappij haar tegenhanger
hebben. Het moet blijken, dat van al die ellende en verwording alleen de
maatschappelijke toestand de schuld draagt, en geen diepere oorzaak van aanleg of
geestelijk gebrek.
‘De Vlindertjes’ in de nieuwe wereld, die haar ‘vreugd
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in vluchtige minne’ vinden, wier hart ‘zijn vreugden gaart uit vele bloesems, als de
vlinder doet’, zijn dan ook van aanleg volkomen gelijk aan haar ongelukkige ‘verre
zusters’. Een uit hen, overweldigd door de schildering van 't verleden, spreekt in
dankbaarheid en medelijden haar besef van die verwantschap uit ('t F. der Ged. bl.
78).
‘In u waren alle kiemen gespreid
die door mij dragen bloemen van blijheid;
en alle zaden draag ik in mijn hart
die maakten u ellendig: veil en hard.
Natuur
gaf haar de lichte zinne' en 't liefde-vuur
dat vlamt en weer vergaat; maar maatschappij
maakte haar veil, die blies begeerten aan
door haar jong lijf, onthield haar alles wat
begeerte stilt: 't lokken der weelde-stad
en de armoe, die hebben het gedaan.’

Met deze laatste uiting komen we misschien het dichtst tot het hart der questie.
Immers ook elders wordt iets dergelijks gezegd, waar er toch een sombere schaduw
over het zonnig toekomstbeeld valt. Een vrouw woont in het schaduw-land omdat
zij gekend maar verloren heeft 's levens ‘heerlijkste heerlijkheid’, het volkomen
bezitten van de liefde van den man. Toch weet zij zich gezegend boven haar zusters
van vroeger, want haar fierheid wordt niet gekrenkt, haar hart heeft de kracht gehad
‘van wien het liefheeft weg te gaan’ òmdat het nieuwe vrouwengeslacht bevrijd is
‘van dit droeve, lage: om brood verdragen
liefdesband, als verliep haar tij.’

Het leed van verlaten zijn draagt zij in edele, sterke gelatenheid
‘buigend voor smart als voor den wind een halm
buigend voor de natuurkracht die haar trof1).

('t T. der Ged. bl. 108).

1) De cursiveering is van mij.

Onze Eeuw. Jaargang 16

228
Ook hier weer krijgen wij denzelfden indruk: waar de Marxistische leer niet toereikend
is, waar de dichteres zelf tot besluit komt, dat mèt de oude maatschappij, mèt armoede
en onvrijheid, toch alle ellende niet is verdwenen, zoekt zij voor deze moeilijkheid
een goed heenkomen in de toch niet alles afdoende uitspraak: De Natuur wil het zoo.
Onwillekeurig worden we hier, waar alle vragen min of meer herleid schijnen te
worden tot de broodvraag herinnerd aan de bekende woorden van Da Costa:
Op den bodem aller vragen
Ligt der wereld zondeschuld.

Hoe raadselachtig het probleem der zonde ook moge zijn, hoe gebrekkig ook in elk
dogma hieromtrent gestameld wordt over het onbegrepen, maar diep in 't
menschenhart vermoede verband tusschen zonde en smart, vergeving en geluk, heel
deze gedachtengang doet toch een oneindig dieper achtergrond zien. Daarbij
vergeleken doet een beeld van toekomstig geluk, slechts berustend op oeconomische
volmaaktheid, koud en vlak aan. En dit treft te meer, waar juist in haar vorige bundels
Mevrouw Roland Holst ons zoo vaak haast ademloos meevoert naar ongekende
hoogten en nooit vermoede diepten.
Misschien verwacht ik te veel, maar na ‘De Vrouw in 't Woud’ kan ik niet anders
dan uitzien naar een werk, dat hierbij aansluit, maar dan in stijgende lijn; dat na deze
zangen van lijden en strijd de schoone verbeelding zal zijn van de overwinning en
getuigen van een hervonden ‘groote Vrede’, grooter en dieper nog dan die van
voorheen.
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Johan van Oldenbarnevelt
Door H. Brugmans.
Na Amersfoort gaat ook Rotterdam Oldenbarnevelt eeren. Het geeft getuigenis van
juisten historischen zin, dat Rotterdam zijn ouden pensionaris nog niet heeft vergeten,
dat men zich nog gaarne herinnert, dat de grootste staatsman van Nederland - ik zeg
dat zonder iemand te kort te doen, noch De Witt, noch Hogendorp, noch Thorbecke
- niet alleen geruimen tijd de bezoldigde dienaar, zou Hooft zeggen, van deze stad
was, maar ook zijn leven lang voor de belangen van Rotterdam heeft gewaakt. Het
is een uiting van echten oud-Hollandschen burgerzin, dat Oldenbarnevelt's beeld
eerlang krachtens beschikking van een uitnemend Rotterdammer zal verrijzen vóór
het nieuwe stadhuis. Het is ook nog iets anders. Het is het bewijs, dat de tijd is
aangebroken om de groote historische figuur van Oldenbarnevelt objectief te
beoordeelen. Dat is een uiterst gelukkig verschijnsel. Onze groote mannen behooren
nimmer met een partijdig oog te worden beschouwd, ook en vooral niet, wanneer zij
zelf krachtige partijmannen zijn geweest. Intusschen ligt het geval helaas! in den
regel geheel anders: de hartstochten, die door den fellen partijstrijd in hevige beroering
zijn gebracht, leggen
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zich niet spoedig, ook niet nadat de strijd is gestreden, de overwinning bevochten,
de nederlaag erkend. Vooral de partijstrijd op godsdienstig gebied werkt nog lang
na, ook nadat hij feitelijk zijn beteekenis heeft verloren. En met name onder ons volk
met zijn godsdienstigen aanleg en theologische neigingen blijft zulk een strijd,
gewoonlijk op uiterst heftige, zelfs hatelijke wijze gevoerd, nog in lange smartelijke
herinnering.
Oldenbarnovelt is bij zijn leven verfoeid, beschimpt en gehaat als geen ander
Nederlandsch staatsman. De vuige laster, waarmede hij in pamfletten is overstelpt,
gaat het ongeloofelijke te boven. In de Gulden Legende van den Nieuwen St. Jan
worden hem niet alleen alle ondeugden toegeschreven, maar wordt hij zelfs van de
gruwelijkste misdaden beticht. Zijn persoon, zijn karakter en zijn politiek is zoo fel
mogelijk aangevallen in pamfletten als de Practycke van den Spaenschen Raedt,
waartegen Oldenbarnevelt zich zelf meesterlijk, scherp en scherpzinnig beide, heeft
verdedigd, als de Provisionele Openinghe van verscheyden Saecken, als het
Advertissement Aen alle Goede Inwoonderen en Liefhebbers van dese Nederlanden,
als de Noodighe Remonstrantie Aen de Staten-Generael, de Naerder Openinghe en
andere boekjes van Oldenbarnevelts grooten vijand François Aerssen. Nog scherper
wordt de toon, zoodra de advocaat is gekerkerd en dus geen kwaad meer kan doen.
In 1618 komen schimpliedjes uit, als: Een cleyn Vensterken, waer door Gekeecken
werdt hoe die groote Meesters haer tot de poorten der hellen wentelen, dan Eene
Nieuwe Tijdinghe ofte Clachte Johan van Olden-Barnevelt over sijnen staet daer hij
nu tegenwoordigh in is, daer hij meynde verheven te syn; nu so vernedert is geworden,
vervolgens Verclaringe Van den Gouden Blaes-balck, Van den Spaenschen Schalck.
Spotprenten verschenen tegen hem legio, zoo de Wonderlijcken Droom van de
School-houdinghe van Mr. Jan van Oldenbarnevelt, De Arminiaensche Vaert naer
Spaegnien en zoovele andere.
Na zijn dood hield de vervolging van Oldenbarnevelt's nagedachtenis niet spoedig
op. De contra-Remonstrantsche
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geschiedschrijvers als Baudartius en Trigland zijn in hun oordeel zoo niet beleedigend,
dan toch hard en liefdeloos. Bilderdijk nog acht de schuld van Oldenbarnevelt
vaststaande en spreekt op hoogen toon van de vele tekortkomingen van den advocaat.
Nog kan men soms in historische geschriften met eenige felheid over Oldenbarnevelt,
zijn partij en zijn politiek gesproken vinden. Daartegenover doet het weldadig aan
te lezen, wat een hoogstaand en fijnbeschaafd man als Groen van Prinsterer in zijn
Geschiedenis van het Vaderland zegt: ‘Het doodvonnis tegen Oldenbarnevelt door
een buitengewone regtbank uitgesproken, is, wie zou het niet betreuren? ten uitvoer
gelegd. Zoodanig was het jammerlijk uiteinde van den meer dan zeventigjarigen
staatsman, wiens eigenzinnig en vermetel drijven van een aristocratisch beginsel, tot
het op gewetensdwang uitliep, het Land in verwarring en in gevaar bragt, maar
omtrent wiens goede trouw en vaderlandsliefde, ook waar hij door partijdrift gedwaald
heeft, geen twijfel mag bestaan; wiens verdiensten in de vestiging der
onafhankelijkheid van het Gemeenebest, nevens die van Willem I en Maurits, met
dankbaarheid moeten worden herdacht.’
Hier naderen de beide partijen elkander reeds bijzonder dicht. Anders is dat in de
zeventiende eeuw. Oldenbarnevelt heeft het evenmin aan vrienden als aan vijanden
ontbroken. Hij is gehoond en verguisd, maar ook hooggeëerd en geprezen; hij is
gehaat, maar ook geliefd. Dit laatste veel meer na zijn dood dan bij zijn leven. Dat
is zeer goed te verklaren. Oldenbarnevelt was niet, evenmin als de meeste groote
staatslieden, een beminnelijk man; zelden heeft hij de kunst verstaan de harten der
menschen voor zich te winnen, zooals de oude Prins Willem dat kon. Oldenbarnevelt
heeft wel de politieke rol van den Zwijger overgenomen, maar de geliefde en populaire
volksleider is hij nimmer geworden. Hij was geen volksman. Stellig kan men niet
beweren, dat hij het volk minachtte, maar hij heeft het ook nimmer gezocht en in
zijn intiem gemoedsleven nimmer verstaan. Zoo miste hij zoowel de deugden als de
gebreken, die een man van beteekenis
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populair kunnen maken. Dat nochtans toen en later duizenden harten warm voor hem
gingen kloppen, dat men hem ging vereeren als een martelaar, men zou soms zeggen
als een heilige, dat lag minder aan hem dan aan zijn vijanden; zij waren niet tevreden
geweest met zijn val; zij eischten zijn bloed. Maar ook hier was weer het bloed der
martelaren het zaad der kerk. Niets heeft de partij van Maurits en de gereformeerden
meer kwaad gedaan dan het schavot van Oldenbarnevelt. Niets heeft ook zijn partij
in de oogen van alle weldenkenden meer geëerd en verheven dan juist dat schavot.
Zoo vond Oldenbarnevelt reeds tijdens zijn gevangenschap tal van vrienden; na
zijn dood verkreeg hij vereerders bij menigte. Hij had het grootste voorrecht, dat ooit
een staatsman is te beurt gevallen, dat 's lands grootste poëet tot in het diepste van
zijn ziel geroerd werd door het droevig lot van den ouden staatsman. Vondel stond
met hart en ziel aan de zijde der in 1618 gevallen partij; hij gruwde van het rigoureuse
Calvinisme en den gerechtelijken moord op het hofschavot. Uit zijn diepten bracht
hij tonen voort gelijk ze in Nederland nog niet waren vernomen. Met smartelijken
weemoed herdacht hij den grijzen advocaat, dien hij als den vader des vaderlands
eerde en met Seneca, Nero's leermeester en slachtoffer, vergeleek. Maar ook felle
verontwaardiging bestuurde zijn lier; scherper, zelfs krassender tonen zijn nooit door
een dichter geslaakt, dan toen Vondel de fiolen van zijn woede uitstortte over Maurits
en de overwinnaars van 1618. Hij sprak uit volle overtuiging; hij waagde er smaad
en hoon, zelfs vervolging voor.
Zoo werd Oldenbarnevelt Vondels held, zelfs de held van een treurspel, den
Palamedes. Ook zonder de verklarende toelichting, die reeds destijds werd gegeven,
kost het geen moeite de personen onder hun Grieksche namen en maskers te
herkennen. Wie dacht niet dadelijk aan den advocaat bij dit beroemde begin:
Die zorght, en waeckt, en slaeft, en ploeght, en zwoegt en zweet,
Ten oirbaar van het lant een lastigh ampt bekleet,
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En waent de menschen aen zijn vroomheit te verbinden,
Zal zich te jammerlijck in 't endt bedrogen vinden
Van 't wispeltuurigh volck, dat, veel te los van hooft,
Genooten dienst vergeet, en 't erghste liefst gelooft.

Zoo stelde zich Vondel Oldenbarnevelt voor als het slachtoffer van den snoodsten
ondank. Zulk een uitnemend man kon men in gerechtelijke vormen dooden,
vermoorden! Het welt den dichter naar de keel en hij dichtte de scherpste en
prachtigste satiren, die in onze taal ooit zijn gewrocht. Waartoe ze nog te noemen?
Wie kent niet Op de weegschaal van Hollandt? Wie niet de felle Geuse-Vesper of
kranken-troost voor de Vier en Twintigh, met dien aangrijpenden aanhef:
Had hij Hollandt dan gedragen, Onder 't hart
Tot zijn afgeleefde dagen, Met veel smart,
Om 't meineedig zwaart te laven, Met zijn bloet,
En te mesten kray en raven, Op zijn goet?

Wij denken dan aan het beroemd Jaar-Getijde, het Gesprek Tusschen de wandelaar
en den galm der hofkerke, het Papieren Geld, het Decretum Horribile, den Roskam,
den Harpoen, ten slotte het aandoenlijke Op het stockske van Johan van
Oldenbarnevelt, Vader des Vaderlants:
Mijn wensch behoede u onverrot
O stok en stut, die geen verrader,
Maar 's vrijdoms stut en Hollands Vader
Gestut hebt, op dat wreed schavot:
Toen hij voor 't bloedig zwaart most knielen,
Veroordeelt als een Seneka,
Door Neroos haat en ongena,
Tot droefenis der braafste zielen.

Vondel wekte met zijn hekeldichten diepe ontroering, naast hevige verontwaardiging.
Uit beide volgt, dat de dichter werd gehoord en dus invloed had op zijn tijdgenooten,
een invloed, die nog lang aanhield, toen 's lands treurspel reeds tientallen van keeren
was verjaard. Vondels poëzie bepaalde inderdaad naast Brandts proza het oordeel,
dat groote en invloedrijke kringen van ons volk
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lange jaren over Maurits en Oldenbarnevelt hebben gekoesterd. De richting, die wij
kunnen noemen de remonstrantsch-staatsgezinde richting in onze geschiedenis en
onze geschiedschrijving, steunt goeddeels op Vondel en Brandt. Zij was de gangbare
onder de regenten, de intellectueelen, daarnaast in breede kringen der burgerij. Zij
vond ten slotte haar geschiedschrijver in Jan Wagenaar, den zeer ijverigen,
nauwkeurigen, betrouwbaren, maar wat drogen en gematigd-partijdigen Jan Wagenaar.
Een scherp geformuleerd oordeel spreekt hij over Oldebarnevelt niet uit. Maar zijn
geheele voorstelling der feiten is doorloopend ten gunste van den advocaat en zijn
partij, al doet hij nergens de tegenpartij onrecht. Alleen zegt hij na de uitvoerige
beschrijving van het rechtsgeding van 1618 en 19: ‘Doch eer wij van deeze
merkwaardige Regtspleeging, geheellijk, afstappen, en dit Boek besluiten, konnen
wij niet nalaaten aan te merken, dat men, in laater' tijden, onder grooten en kleinen,
de vonnissen der drie gevangenen onbillijk geoordeeld heeft’. Maar als hij dan eenige
van die oordeelen heeft gegeven, zegt hij objectief, maar voor een historicus toch al
te voorzichtig: ‘Wiens meening naast aan de waarheid kwame, blijve het oordeel des
onpartijdigen Leezers aanbevolen’. Hoe ver zijn wij hier af van de ziedende
verontwaardiging van den grooten dichter!
Zoo voorzichtig als Wagenaar hebben de lateren zich niet uitgedrukt. Motley's
Life and Death of John of Barnevelt is een doorloopende verheerlijking van den
grooten staatsman; hij durft zijn terechtstelling gewoon een gerechtelijken moord
noemen. Wijnne beschouwt in zijn veel gebruikte Geschiedenis van het Vaderland
het geheele proces en de veroordeeling van den advocaat als het schandelijkste
onrecht, dat ooit in Nederland is bedreven. Meer gematigd oordeelt natuurlijk Fruin;
met hem naderen wij meer naar Groen van Prinsterer, al drukt hij zich ook geheel
anders uit. De geschiedenis van Oldenbarnevelt in haar geheel heeft Fruin nooit
behandeld; maar met verschillende onderdeelen daarvan heeft hij zich dikwijls bezig
gehouden en zijn oordeel over den advocaat heeft
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hij nimmer verzwegen. Ik haal er iets van aan: ‘Men kan verschillen over de
noodzakelijkheid en het nut der omwenteling en van den dood van den advokaat ik kan mij begrijpen, dat er zijn die zijn terechtstelling heilrijk achten voor het land
- maar niemand zal ooit kunnen bewijzen, dat het proces wettig en de schuld rechtelijk
bewezen was. Daarom zeg ik het Macaulay volmondig na: Oldenbarnevelt is onder
den schijn eener rechtspleging vermoord’. Dat is scherp genoeg. Maar aan den anderen
kant constateert Fruin ook: ‘Oldenbarnevelt is niet door een kabaal van weinige
persoonlijke vijanden ten val gebracht; het volk is het dat hem heeft omgestort. Prins
Maurits, toen hij den advocaat gevangen nam, misschien zelfs toen hij hem overgaf
om te sterven, volvoerde wat de meerderheid des volks van ganscher harte wenschte.
Want Oldenbarnevelt had de godsdienstige overtuiging der ijverigste gereformeerden
diep gekrenkt; hij had in den laatsten tijd in lijnrechten strijd met den volkswil
geregeerd’.
Ik meen, dat wij hier het standpunt hebben gewonnen, van waaruit wij
Oldenbarnevelt in het juiste licht kunnen zien. Om dat te doen uitschijnen, zij het
mij vergund een en ander van Oldenbarnevelt's leven en bedrijf mede te deelen, te
gaan op de hoogtepunten van het bestaan van een man, wiens gelijke zijn tijd niet
had. Want hoe hij door zijn collega's, de staatslieden van zijn dagen, werd geoordeeld,
moge blijken uit wat zij getuigen. Nemen wij één voor velen. De Engelsche gezant
Winwood, anders geen vriend van den advocaat, schreef in 1617 aan zijn regeering:
‘Ik ken Oldenbarnevelt goed en ben overtuigd, dat hij grooten invloed en groote
bekwaamheden heeft, en boosaardigheid zelf moet bekennen, dat nooit een man
getrouwer en machtiger diensten aan zijn vaderland heeft bewezen dan hij’.
Johan van Oldenbarnevelt is in 1547 geboren te Amersfoort uit een geslacht, dat
wel zeker aanzien bezat, maar toch in verval was gekomen. Over zijn afkomst heeft
Oldenbarnevelt in tal van pamfletten heel wat moeten
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hooren en in de deductie, die hij 14 April 1618 bij de Staten van Holland inzond,
heeft hij zich dan ook uitvoerig verdedigd. Voor een deel zeker terecht.
Oldenbarnevelt's overgrootvader Claes was in zijn dagen een man van zekere
beteekenis: stellig ook waren er Oldenbarnevelts in de ridderschap van de Veluwe
beschreven, maar of dat alles dezelfde familie was, is niet uit te maken. Minder dan
van zijn overgrootvader spreekt Oldenbarnevelt van zijn grootvader en vader; deze
laatste, Gerrit van Oldenbarnevelt, had in 1577 of vroeger een doodslag begaan; hij
maakt geen indruk van een man van aanzien, zoodat de advocaat alle reden had van
hem te zwijgen. Gerrit van Oldenbarnevelt stierf in 1588; zijn vrouw, Deliana van
Weede, van wie wij verder zeer weinig weten, was reeds een jaar vroeger heengegaan.
Beide hebben dus nog de grootheid van hun zoon in haar opkomst mede beleefd.
Van de broeders en zusters van den advocaat wordt niet veel goeds medegedeeld;
althans een zuster, Maria, heeft het pad der deugd niet steeds bewandeld. Ook zijn
de tijdgenooten niet al te best te spreken over Oldenbarnevelt's vrouw, Maria van
Utrecht. Wij kennen haar historisch het best uit het befaamde tooneel, als zij als
hoogbejaarde moeder genade smeekt voor haar schuldigen zoon, Reinier van
Groenevelt. Zij is dan zeer waardig en waarlijk aandoenlijk. Maar ook zij was niet
zonder blaam. De booze wereld zeide, dat zij uit bloedschande, door Mr. Jacob van
Utrecht met zijn zuster gepleegd, was geboren. Zoo erg was het nu wel niet: maar
dat zij een onecht en eerst later gewettigd kind was, is zeker. Zij was evenwel niet
ongefortuneerd, wat voor Oldenbarnevelt in zijn jonge jaren geen onverschillige zaak
was. Hij erkende in 1618 met zooveel woorden, dat er aan het blazoen van zijn
aanstaande wel een en ander had ontbroken, maar dat hij daarover heen was gestapt,
aangezien het vijfde kwartier zoo goed was geweest. Oldenbarnevelt heeft zich dus
als zoovele Hollanders vóór en na hem ter wille van materieele overwegingen in het
huwelijk begeven. Dat was wel karakteristiek voor den man. Laat ons hier dadelijk
vastleggen,
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dat Oldenbarnevelt altijd zijn geldelijke belangen uitstekend wist te behartigen. Te
midden van de zwaarste zorgen en de heftigste beroeringen van staat en kerk wist
hij steeds op zijn eigen zaken te passen. Hij was een goed financier, ook in eigen
nering. Daardoor kon ook later de lasterpraat opkomen, dat hij door buitenlandsche
vorsten werd betaald, zelfs omgekocht, dat hij zelfs met Spanje heulde ter wille van
geldelijk voordeel. Vondel verdedigt hem nog op dat punt; in de Geuse-Vesper zegt
hij nadrukkelijk:
In sijn staet, Vond men noyt de pistoletten van 't verraet,
Uytgestroyt om scharp te wetten 's vollex haet.

Vondel had ongetwijfeld gelijk; maar dat Oldenbarnevelt zijn materieele belangen
nooit heeft verwaarloosd, staat vast.
Oldenbarnevelt huwde dus ter wille van dadelijk en te verwachten financieel
voordeel. Eén ding althans heeft hij door zijn huwelijk niet bedoeld en ook niet
verkregen, politieken invloed. Daaruit volgt dus, dat hij zijn opkomst in de hooge
ambten uitsluitend aan eigen bekwaamheid moet hebben te danken gehad. Van zijn
jeugd en opvoeding weten wij zeer weinig. Zeker is het, dat hij uitnemende studiën
heeft gemaakt; hij heeft aan de hoogescholen van de Nederlanden, Frankrijk, Italië
en Duitschland gestudeerd en stond reeds vroeg bekend als een uitnemend jurist. Hij
vestigde zich na de voltooiing van zijn studiën als advocaat in Den Haag; hoewel
Stichtenaar mocht hij naar de oude tractaten dienaangaande ook in Holland ambten
bekleeden. In 1572, het jaar van den grooten Hollandschen opstand vinden wij hem
in de rechtspraktijk; hij koos toen zonder aarzelen partij. Hoewel het Spaanschgezinde
Hof van Holland en daarom ook de meeste advocaten Den Haag verlieten, bleven er
drie van deze laatsten in de residentie achter; een van dezen was Oldenbarnevelt.
‘Ich hebbe in denzelven jare,’ verklaarde hij jaren later, ‘resolutie genomen ten
uytersten alles te doen om mij onversoenlijck met de Spangiaerden en haer
adhaerenten te maecken.’ Die ‘resolutie’ heeft hij gehouden;
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zijn leven lang is hij een onverzoenlijk vijand van Spanje gebleven, wat ook zijn
vijanden hebben beweerd.
In den vrijheidsoorlog heeft hij dan ook het zwaard gevoerd. Het is bekend, dat
hij deel nam als vrijwilliger aan de poging van Batenburg om Haarlem te ontzetten;
zij slaagde niet en Oldenbarnevelt ontkwam ter nauwernood aan de gruwelijke
slachting. Ook bij het ontzet van Leiden wordt zijn naam genoemd.
Evenwel zou hij zijn vaderland minder met het zwaard dienen dan met niet minder
scherpe wapenen, de pen en het woord. Daartoe moest hij evenwel een openbaar
ambt verwerven. De regeering vormde in de eerste jaren van den opstand nog niet
zulk een gesloten en besloten kring als later. Vandaar, dat Oldenbarnevelt daarin ook
vrij spoedig is opgenomen, nadat hij door zijn aperte bekwaamheden de aandacht
op zich had gevestigd. Dat men hem voor een man van beteekenis hield, blijkt wel
uit het feit, dat hij in 1576, dus op 29 jarigen leeftijd, werd benoemd tot pensionaris
van Rotterdam.
Rotterdam was toen nog een kleine stad, maar toch in zichtbare opkomst. Ook
hier begon de groothandel te groeien, al werd deze ook voortdurend bedreigd door
de nabijheid van het oorlogsterrein. Al spoedig na de inneming van Den Briel had
Rotterdam zich bij den opstand aangesloten; het had afgevaardigden gezonden naar
de revolutionaire Statenvergadering te Dordrecht en was sedert een vaste, betrouwbare
en waardevolle steun geworden voor den Prins. Rotterdam's stem was van gewicht
in 's lands raadzaal en zijn pensionaris was een man van beteekenis en invloed. Want
het was van oudsher gewoonte, dat de pensionaris altijd mede ging met de deputatie
ter dagvaart; daar zij wisselde, maar hij bleef, was de pensionaris ten slotte de man,
op wien het het meeste aankwam. Zoo kreeg Oldenbarnevelt nu geregeld zitting in
de Staten van Holland, het college, waarvan hij tot zijn dood deel zou uitmaken.
Tien jaren lang is Oldenbarnevelt pensionaris van Rotterdam geweest. Bij al de
belangrijke zaken, die stad
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en land beroerden, was hij betrokken. Hij was namens Holland lid der commissie,
die de Unie van Utrecht had voor te bereiden; stellig was hij daarin een invloedrijk
lid, al was hij niet te Utrecht, toen de Unie zelf werd gesloten en al staat zijn naam
niet onder dat gewichtige staatsstuk. Ook nam hij met toewijding deel aan de
onderhandelingen, die de verheffing van den Prins van Oranje tot graaf van Holland
voorafgingen. Altijd heeft hij er zich op beroemd, dat hij aandeel had gehad aan de
besprekingen, die ten doel hadden den grooten Zwijger met de gravenkroon te sieren.
Rotterdam was er warm voor; alleen het aarzelen van Amsterdam en Gouda hield
de zaak nog op, toen op 10 Juli 1584 den Prins het moordend lood trof. Oldenbarnevelt
was door den dood van den Prins smartelijk getroffen, gelijk hij later meermalen met
aandoening heeft getuigd. Want er was al spoedig innige samenwerking ontstaan
tusschen den Prins en den pensionaris; de beide geniale mannen hadden elkander al
spoedig gevonden en begrepen; hand aan hand werkten zij samen tot heil des lands.
Het is dan ook volkomen onjuist Oldenbarnevelt als een vijand van het huis van
Oranje voor te stellen. Met de geheele vorstelijke familie stond hij nu en later
voortdurend op goeden voet; eerst de latere scheeve verhouding tot Maurits bracht
ook van zijn zijde eenige verkoeling. Maar altijd heeft 's Prinsen weduwe, Louise de
Coligny, hem hooggeschat. Inderdaad heeft Oldenbarnevelt niet alleen trouw aan
het vorstelijk huis gehouden, maar de belangen van dat huis ruim verzorgd. Toen
Louise de Coligny met een huis vol onverzorgde weezen achterbleef, zorgde
Oldenbarnevelt, dat zij inkomsten kreeg ten bate van de opvoeding der kinderen. De
Prinses heeft de jonge prinsen en prinsessen dan ook altijd voorgehouden, dat
Oldenbarnevelt meer dan een vriend van het huis van Nassau was geweest; hij had
als een vader voor dat huis gezorgd.
De moord op den Prins bracht Holland, bracht het geheele vaderland in een zeer
moeilijken toestand. In de eerste plaats moest in de regeering worden voorzien. Daar
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's Prinsen eenige zoon, die in aanmerking kwam, Maurits, nog te jong was om eenig
ambt te bekleeden, werd voorloopig geen stadhouder benoemd. Als regeering van
het geheele bondgenootschap trad op de Raad van State, die een nieuwe instructie
kreeg. Maar zoo kon de toestand toch niet blijven. Alles was uiterst voorloopig;
daardoor al miste de regeering de noodige klem om op alles orde te stellen en vooral
om met kracht het land te verdedigen. Men dacht er ook nog volstrekt niet aan om
alleen in eigen kracht de bevrijding te zoeken. Geheel in overeenstemming met de
politiek van Prins Willem werd steeds buitenlands hulp gezocht, niettegenstaande
de teleurstellende ervaring. De tegenstelling is intusschen merkwaardig tusschen
hetgeen vóór en wat na den dood van den Prins gebeurde. Bij zijn leven had Oranje
al zijn invloed moeten opzetten om gedaan te krijgen, dat de Staten Generaal Anjou
tot landsheer benoemden en huldigden. De ervaring met den Franschen Prins
opgedaan, stelde de Staten volkomen in het gelijk; Oranje zag in, dat hij zich in Anjou
had vergist; diens vertrek naar Frankrijk en zijn spoedig gevolgde dood was waarlijk
een uitredding. Niettemin was de Prins zoo zeer overtuigd van de juistheid van zijn
politiek, dat hij de onderhandelingen met Frankrijk geen oogenblik afbrak.
Zoo stonden de zaken bij den dood van den Prins. En ziet, wat gebeurt! Zijn politiek
werd zonder aarzelen voortgezet tegen alle ervaring in. Een plechtig gezantschap
vertrekt naar Frankrijk om koning Hendrik III het souverein gezag over de
Nederlanden aan te bieden. Het wordt geweigerd; zeer begrijpelijk, want de Koning
waagde er een oorlog met Spanje door. Toen eerst, toen Frankrijk had geweigerd,
kwam een andere partij in de Staten boven, die van oudsher meer op Engeland dan
op Frankrijk had vertrouwd. Zij zegevierde thans met haar voorstel om het hooge
gezag aan koningin Elizabeth op te dragen. Wederom vertrok een deftig gezantschap,
thans naar Engeland. Wederom was een beleefde weigering het antwoord. Maar hier
werd toch een veel gewichtiger resultaat bereikt dan
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in Frankrijk. Elizabeth sloeg wel de souvereiniteit af, maar niet de bede om hulp. Zij
zond een hulpcorps met haar gunsteling Leycester aan het hoofd.
Leycester en Oldenbarnevelt - ziedaar de eerste tegenstelling, die in het leven van
den advocaat onze aandacht vraagt. Tusschen Oranje en Oldenbarnevelt had geen
conflict bestaan; in den bangen nood der tijden hadden beiden hartelijk en trouw
samengewerkt; er was geen geschil tusschen Holland en de Generaliteit. Waarom
breekt dat conflict onmiddellijk uit, zoodra Leycester voet aan wal zet? Om die vraag
te beantwoorden zal het noodig zijn de algemeene verhouding toe te lichten; zij is
van belang voor de beoordeeling van Oldenbarnevelt's politiek in het algemeen, daar
zij zich telkens herhaalt. In den grond en in wezen is het conflict tusschen Leycester
en Oldenbarnevelt hetzelfde als dat tusschen Maurits en Oldenbarnevelt. Begrijpen
wij het eerste, dan zal ook het tweede ons duidelijk worden.
Toen Leycester in December 1585 in Vlissingen aankwam, was Oldenbarnevelt
nog geen landsadvocaat, maar hij stond op het punt het te worden. Advocaat van den
lande van Holland was sedert 1572 Paulus Buys, een man van bekwaamheid en
toewijding, maar van weinig moreele diepte. Hij was in Februari 1585 benoemd tot
lid van den Raad van State en moest daarom aftreden als landsadvocaat. De Staten
van Holland haastten zich evenwel niet dit ambt weder te bezetten. Wel droegen zij
eerlang de waarneming ervan op aan Oldenbarnevelt, maar zijn definitieve benoeming
bleef toch nog tot Maart van het volgende jaar uit; zijn instructie is gedagteekend
van 6 Maart 1586.
Die instructie is van groot belang, daar wij er den wettigen invloed uit leeren
kennen, die aan Oldenbarnevelt werd toegemeten. Als rechtsgeleerd raadsman der
Staten had de advocaat te zorgen voor de handhaving der privilegiën en costumen
van het gewest en dat gewest in gewichtige processen te vertegenwoordigen. Hij
moest de vergadering der Staten bijwonen, de punten van beschrijving,
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de agenda, vaststellen, als pensionaris der ridderschap de stem dezer corporatie
uitbrengen en die der andere leden vragen, vervolgens die stemmen noteeren en de
resolutiën in de registers doen inschrijven; hij moest in de vergadering van
Gecommitteerde Raden en in gewichtige commissiën zitting nemen. Dit alles was
oud; maar Oldenbarnevelt verkreeg thans bovendien nog het belangrijke recht, dat
hij ‘de opinien zal omvragen, een ieders opinie annoteren, verklaren, wat de meeste
stemmen zijn, en daarna de resolutiën opmaken’. Dat was minder eenvoudig dan het
schijnt; immers ‘wat de meeste stemmen zijn’, d.w.z. of een meerderheid was
verkregen en of deze toelaatbaar was, of voor een zaak eenparigheid moest worden
verkregen, dat vereischte niet alleen kennis, maar ook beleid. Zoo kon Oldenbarnevelt
worden de werkelijke leider der Staten van Holland, tegelijk de president en de griffer
van het college, de man, die bovendien permanent zat, terwijl de andere leden steeds
afwisselden.
Geen ambt wordt geheel beheerscht door zijn instructie, ten slotte is en wordt ieder
ambt wat de drager ervan maakt. Dat was het geval in de tijden der Republiek, toen
men nog niet zoo op de letter van de wet zag als tegenwoordig, maar er alle ruimte
werd gelaten voor de ontwikkeling van een krachtige persoonlijkheid. Dat
Oldenbarnevelt zulk een man was, behoef ik niet uitdrukkelijk te verzekeren. Hij
was een man van algemeene kennis van zaken, van zeldzamen takt, daarnaast echter
ook van niets ontziende energie en doortastendheid. Scherpzinnig bij het sluwe en
geslepene af, wist hij altijd middelen te vinden. Daarbij werkzaam tot in het
onwaarschijnlijke, beheerschte hij de vergadering zoowel door zijn kennis als door
zijn karakter. Hij was de vertegenwoordiger niet alleen van de Staten van Holland,
maar ook die van hun denkbeelden. Met zijn scherpe pen verdedigde hij haar besluiten
gelijk hij ze opstelde en registreerde. Met zijn helder welsprekend, altijd beknopt
woord beheerschte hij de vergadering en vertegenwoordigde hij haar tevens in de
Staten Generaal, tegenover vreemde regeeringen of waar dan ook.
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Zoo was Oldenbarnevelt feitelijk dertig jaren Holland. Maar hij was ook de Republiek.
Holland was het eerst in opstand gekomen en had met Zeeland den eersten zwaren
kamp doorgeworsteld; als Zeeland had het geworsteld en was boven gebleven. Een
gevolg daarvan was, dat de landsadvocaat al spoedig betrekkingen aanknoopte met
de mogendheden, die Holland steunden, met name met Engeland en Frankrijk; zoo
kwam de buitenlandsche politiek in zijn handen. Ook zorgde hij in naam der Staten
voor leger en vloot en in verband daarmede voor de financiën; zoo wordt de advocaat
vanzelf een lord-high-everything-else, een soort minister van alles, van binnen- en
buitenlandsche zaken, van oorlog en marine, van financiën. Dat bleef zoo, toen het
aantal om de vrijheid strijdende gewesten na 1579 hoe langer hoe kleiner werd. Toen
Oldenbarnevelt in 1586 landsadvocaat werd, waren behalve Holland nog slechts
Zeeland, Utrecht en Friesland geheel vrij. En wat beteekenden zij tegenover Holland?
In de gemeenschappelijke lasten betaalde Holland 80%, de anderen te zamen 20%.
Is het wonder, dat Holland die andere gewesten beheerschte en dat zijn hooge
ambtenaar de invloedrijkste man werd van de Unie?
Dat was Oldenbarnevelt inderdaad. Daarover zijn al zijn tijdgenooten het eens.
Van zijn takt getuigt De Groot. ‘Zijn manier van handelen was verwonderlijk, zoo
om den eerbied, dien hij den Staten bewees als om de bescheidenheid en bedaardheid,
waarmede hij de verschillende gevoelens aanhoorde, de redenen ter wederzijde wikte
en woog en tot eenparigheid bracht.’ Even goed als Prins Willem wist Oldenbarnevelt
hoe men een politieke vergadering moet leiden; mits men in den vorm haar
zelfstandigheid eerbiedigt, kan men haar brengen, waarheen men wil. Dat deed
Oldenbarnevelt dan ook met vaste hand. Reeds in 1589 constateert de Engelsche
gezant, dat de advocaat ‘alles gouverneert, dat niemand hem durft tegenspreken,
nauwelijks tegen adviseeren’. Twintig jaar later is de toestand nog steeds dezelfde:
Oldenbarnevelt is dan ongesteld; intusschen vergaderen de Staten eenvoudig niet;
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alle zaken, hoe dringend ook, staan stil; er wordt niets afgedaan. Na zijn val verwijten
de overwinnaars aan zijn partij haar onderdanigheid en gehoorzaamheid aan den
advocaat. De Groot tracht dan de Staten te verdedigen, maar hoe? ‘Oldenbarnevelt's
autoriteit is ook zoo groot niet geweest, of ik en anderen hebben dikwijls in de
vergadering adviezen gegeven, die van de zijne verschilden.’ Inderdaad bevestigt
deze uitspraak geheel onzen indruk van Oldenbarnevelt's positie en invloed; er is
wel eens tegen hem geadviseerd, maar men eindigde toch altijd met zijn advies te
volgen.
Zoo heeft Oldenbarnevelt, zonder formeel iets anders te zijn dan dienaar der Staten
van het grootste gewest, feitelijk de Republiek dertig jaren lang geregeerd. Het is
hem in het begin niet gemakkelijk gegaan; hij heeft zich zijn gezag moeten veroveren
in een scherpen en gevaarlijken strijd met Leycester. In dezen zwaren strijd heeft
Oldenbarnevelt dadelijk alle groote gaven van zijn verstand en vernuft kunnen
ontplooien; hij heeft zich in dit conflict gevormd en gestaald. Oppervlakkig gezien
en ook voor een deel werkelijk waren alle voordeelen aan de zijde van Leycester.
Hij kwam als vertegenwoordiger van een Koningin, die in breede kringen der
bevolking populair was, omdat men in haar de kampioen van het Protestantisme zag,
en ook, omdat men van haar daadwerkelijke hulp verwachtte. Hij verkreeg
onmiddellijk na zijn aankomst de uitgestrekte bevoegdheid van Gouverneur-Generaal.
Hij vond steun bij eén krachtig en ondernemend gedeelte der bevolking, de
Calvinisten, wier geloof hij beleed. Hij maakte door zijn vorstelijk optreden grooten
indruk. Hij kwam bovendien aan het hoofd van een aanzienlijk hulpleger. Hij was
een man van goeden wil en bekwaamheid. In gewone omstandigheden zeker een
model van een vorst.
Toch heeft de schitterende edelman het moeten afleggen tegen den eenvoudigen
advocaat. Waarom? Omdat Leycester's positie, hoe glansrijk ook, innerlijk zwak
was. Hij is bezweken aan een dubbelzinnigheid, die deels in zijn ambt lag, deels in
zijn karakter. Elizabeth bedoelde
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met haar ondersteuning van de Nederlanden geheel iets anders dan Leycester. Het
is van belang daarop te wijzen, omdat de Engelsche politiek tegenover de Nederlanden
altijd en voortdurend dezelfde is geweest, omdat die politiek, voortgesproten uit de
natuur der dingen, dezelfde is 1585 en in 1916. Elizabeth dacht over deze dingen op
volmaakt dezelfde wijze als de tegenwoordige Engelsche regeering. De Koningin
wilde en kon geen machtigen continentalen staat tegenover zich, aan den anderen
oever der Noordzee dulden. Haar eenige zorg was Spanje uit de Nederlanden te weren
in het levensbelang van Engeland zelf. Wat de Nederlanden betreft, ook deze wenschte
zij niet machtig te zien worden; een niet te krachtige staat, die voor Engeland niet
gevaarlijk kon worden, was alles wat zij behoefde en wilde.
Leycester was in deze dingen meer Nederlander. Gedreven ook door zijn
ongehuicheld Calvinisme, wenschte hij oprecht en eerlijk de volkomen bevrijding
der Nederlanden met alle middelen, die hem ten dienste stonden. Hij wenschte ze
daarom krachtig te maken in den strijd en wilde dus een sterke regeering, die over
alle krachten der natie zou kunnen beschikken. Tegelijkertijd hervatte hij den oorlog
tegen Spanje met kracht. Zoowel het een als het ander mislukte, lang niet zonder
Leycester's eigen schuld. Een krachtige regeering ware alleen te vestigen met den
steun van Holland, dat de eenige reëele macht van den opstand uitmaakte en waarop
de andere gewesten voor hun verdediging geheel waren aangewezen. Leycester deed
anders. Hij zetelde te Utrecht en vestigde daar zijn regeering, die weldra tal van
maatregelen nam rechtstreeks tegen Holland. Op zich zelf waren deze maatregelen
niet zoo bedenkelijk, maar zij werden genomen op een wijze en in een tijd, toen zij
niet anders dan als een aanslag op den handel en ook op de vrijheid van Holland
konden worden beschouwd. Voegen wij daarbij, dat de Gouverneur-Generaal niet
zeer omzichtig en kieskeurig was in de keuze van zijn ministers, dan kan men zich
voorstellen, dat geheel de Hollandsche regentenaristocratie en ook de
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koopmanstand in verzet kwam tegen zulk een gouvernement. Dat gouvernement had
de overwinning kunnen behalen, zoo het op militair succes had kunnen wijzen; den
zegevierenden veldheer wordt veel vergeven. Maar juist dat was niet het geval. Als
veldheer was Leycester in de verste verte niet tegen Parma opgewassen; tal van
steden, Deventer en Zutphen nog wel door Engelsch verraad, vielen in Spaansche
handen.
Toen moest Holland wel doortasten. Oldenbarnevelt maakte gebruik van de
tijdelijke aanwezigheid van Leycester in Engeland om tal van maatregelen door te
zetten, die wel de centrale regeering in haar gezag aantastten, maar het land redden.
Holland nam geheel zelfstandig de leiding der zaken in handen, omdat het moest,
omdat de gouverneur-generaal en de centrale regeering niet in staat bleken de
veiligheid van het land te behoeden.
Daarmede was het bewind van Leycester feitelijk ten einde. Hij is nog teruggekeerd
en heeft nog een half jaar de landvoogdij bekleed. Maar zijn tijd was voorbij. De
feitelijke regeermacht was overgegaan aan Holland. Oldenbarnevelt, de leider der
Staten van Holland, werd dat ook van de Staten Generaal. In 1589 reeds wees Holland
hem aan als ordinair lid van dit college, zoodat hij niet telkens opnieuw behoefde te
worden benoemd. En toen in 1593 de Staten Generaal zelf permanent werden, had
hij dus een vasten zetel in de regeering verkregen. In de regeering - want onder
Oldenbarnevelt's invloed maakten de Staten Generaal zich hoe langer hoe meer van
de algemeene regeering meester. De Raad van State, die formeel het centraal
gouvernement vormde, was reeds in 1588 door een nieuwe instructie tot beperkte
machtsbevoegdheid teruggebracht. Hij werd nog meer teruggedrongen, nu
Oldenbarnevelt de leider der regeering, wel in de Staten Generaal, niet in den Raad
van State zitting had. Dat laatste wilde Oldenbarnevelt niet; hij had daarvoor zijn
ambt van advocaat moeten opgeven. Bovendien zaten in den Raad van State twee
Engelschen, wat dit college al bij voorbaat verdacht maakte. Zoo vormde
Oldenbarnevelt
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de regeering naar de behoeften van den tijd en ook - naar de wenschen van zijn eigen
persoon en politiek.
Iedere regeering mag men beoordeelen naar haar resultaten. Legt men dezen
maatstaf aan, dan is er zeker zelden beter regeering in Nederland geweest dan die
van Oldenbarnevelt. De veranderingen, die Nederland in de dertig jaren van zijn
bestaan heeft ondergaan, zijn buitengewoon, haast fabelachtig geweest. Allereerst
is het grondgebied afgerond en uitgebouwd. In 1588 een zwakke staat van vier
gewesten, is de Republiek reeds bij den aanvang der zestiende eeuw een krachtig
gemeenebest van zeven geünieerde provinciën, waarbij nog komen de kleine
bondgenoot Drente en een deel der generaliteitslanden. In 1588 werd die zwakke
staat aan alle zijden bedreigd en scheen zijn ondergang nog slechts een kwestie van
tijd; in 1609 werd de onafhankelijkheid van Nederland door Spanje erkend en was
het nauw verbonden aan de twee groote mogendheden, Engeland en Frankrijk. De
roem van haar leger en haar vloot was door een reeks schitterende krijgsbedrijven
te land en ter zee voor goed gevestigd. De maatschappij was in een periode van
zeldzaam snelle ontwikkeling; de steden barstten uit haar middeleeuwsche muren
en moesten meer dan eenmaal worden uitgelegd. De handel werd gegrepen door de
krachtige energie, die van de regeering uitging. Terwijl Pruisen en Portugal tot
dusverre ongeveer de grenzen aangaven van Hollands handelsgebied, werd dit na
1588 krachtig uitgezet. Overal zag men weldra Hollandsche schepen, tot in de Witte
Zee en op IJsland, tot voor Stamboel en in den Levant. In alle zeeën, havens en baaien
zag men de Nederlandsche driekleur, de oude Prinsenvlag. En ook de groote vaart
was ter hand, genomen. Uit Portugal geweerd, stevenden onze schippers naar de
Kanarische eilanden, naar de Kaapverdische eilanden, naar de kust van Guinea, om
eindelijk hun eigen weg te vinden om de Kaap naar den Archipel. En als hier
verdeeldheid en verwarring dreigt, is het de advocaat persoonlijk, die ingrijpt en
eenheid brengt; niet het minst aan hem is het te danken,
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dat de kleine compagnieën van verre werden vereenigd tot de beroemde Oost-Indische
Compagnie. Ook op Amerika wordt de vaart begonnen; naar Brazilië en
Noord-Amerika wordt gezeild: hier worden Nieuw-Nederland en Nieuw-Amsterdam
gesticht, die zich thans nog met trots hun Hollandsche afkomst herinneren. Naar de
IJszee richt zich de weg der kloeke zeelieden; eerst als de derde poging mislukt,
geven zij het op.
Hier hebben wij een voorbeeld van die rustelooze werkzaamheid, die ontembare
energie, waardoor het Holland van die dagen zich kenmerkt en die wij ook in
Oldenbarnevelt kunnen waardeeren. Zeker, de groote en grootsche ontwikkeling van
Holland in zijn dagen is niet door hem tot stand gebracht of liever niet alleen door
hem. Want hij heeft er wel een zeer groot aandeel aan, niet alleen door daadwerkelijk
ingrijpen, maar vooral door zijn bezielend voorbeeld. En wat natuurlijk geheel zijn
werk is, dat is de staatkunde van zijn dagen. Zijn binnenlandsche politiek bracht
regel en orde in den staat, waar onder Leycester wanorde had geheerscht. Eerst door
Oldenbarnevelt zijn de financiën van Holland op vasten, regelmatigen voet gebracht.
Maar vooral bewonderenswaardig is zijn buitenlandsche politiek. Hij is in waarheid
de eenige minister van buitenlandsche zaken van Nederland geweest, die leiding gaf
niet alleen aan de Nederlandsche, maar ook aan de Europeesche politiek. Hij plaatste
de Republiek als zelfstandige macht naast de Europeesche mogendheden en maakte
haar geheel onafhankelijk van haar oude voogden. Nog meer - hij leidde in menig
opzicht de machten, die vroeger de Republiek hadden geleid. Van uit zijn kabinet
overzag hij geheel Europa met zijn scherpen blik. Hij was waarlijk de leider der
Europeesche diplomatie in haar strijd tegen de dreigende overmacht van het
Habsburgsche huis. Hij kende de verhoudingen in Duitschland en wist, dat daar
binnen niet al te langen tijd een uitbarsting dreigde. Hij knoopte daarom overal
betrekkingen aan met allen, die door de Habsburgsche macht werden gedrukt of
bedreigd, zoowel met Zweden

Onze Eeuw. Jaargang 16

249
als met Denemarken, met de Hanzesteden even goed als met Venetië, met den Czaar
als met den Sultan. Zoo bereidde Oldenbarnevelt een groote Europeesche coalitie
voor; hij werkte dag en nacht aan de ‘Einkreisung’ der Habsburgsche monarchie.
Hij heeft zijn doel niet mogen bereiken; toen hij bijna gereed was, werd hij door den
staatsgreep van 1618 omvergeworpen. Leiding op internationaal gebied gaf de
Republiek daarna niet meer. Toen de groote Boheemsche opstand tegen den Keizer
uitbrak, was Oldenbarnevelt reeds gevangen. Toen deze opstand door het uitblijven
van alle hulp door den Keizer kon worden bedwongen, had Oldenbarnevelt reeds
het schavot beklommen.
Inderdaad heeft Oldenbarnevelt groote dingen tot stand gebracht. Maar zelfs hij
heeft dat niet kunnen doen zonder de krachtdadige hulp van velen. Hij had in de
regeeringskringen tal van warme aanhangers, die hij ook voortdurend aan zich wist
te binden. Wij noemen daarvan alleen Hugo de Groot, evenals Oldenbarnevelt vroeger,
pensionaris van Rotterdam, Hoogerbeets, pensionaris van Leiden. Deze en vele
anderen bleven hem tot den dood getrouw. Niet met allen was dat het geval.
Oldenbarnevelt schijnt de gave te hebben gemist om sommige menschen blijvend
voor zich te winnen, met name degenen, die hem in den weg kwamen te staam. Met
François van Aerssen heeft hij jaren lang in vrede en vriendschap samengewerkt, tot
beide mannen in hevig conflict uiteen gingen. Veel beroemder en ook veel gewichtiger
dan dit is Oldenbarnevelt's conflict met Maurits.
De verhouding van Oldenbarnevelt en de tenslotte gevolgde breuk tusschen beide
mannen is historisch gemakkelijk te verklaren. Toen de oude Prins werd vermoord,
in Juli 1584, was zijn zoon eerst zeventien jaar en dus nog te jong om zijn vader op
te volgen. Men had hem evenwel spoedig noodig. Toen de komst van Leycester
naderde, in November 1585, benoemden de Staten van Holland en Zeeland hem tot
hun stadhouder. Men kon dat als een daad van piëteit opvatten uit eerbied voor de
nagedachtenis van den vader,
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maar op dat oogenblik was het stellig een demonstratie tegen Leycester, al of niet
als zoodanig bedoeld. Wezenlijke invloed kon van den jongen man natuurlijk nog
niet uitgaan; hij komt in de eerste vijf jaren in het geheel niet op den voorgrond.
Tijdens de woelingen van de Leycesterperiode wordt zijn naam nooit genoemd. Ook
daarna blijft hij niet anders dan een naam; nog in 1589 vroeg Elizabeth aan de
Nederlandsche gezanten, welken veldheer zij tegenover Parma meenden te kunnen
stellen.
Die vraag zou al spoedig niet meer gedaan kunnen worden. Want de veldheer was
er en hij liet van zich spreken. Van 1590 af waren de veldtochten van den jongen
Maurits één voortdurend schitterend succes. De inneming van Breda in 1590 is niet
alleen bekend en beroemd gebleven om de romantische geschiedenis van het turfschip,
maar ook omdat zij de eerste was van een gansche reeks van zegepralen. In de
volgende jaren viel de eene stad na de andere in zijn handen: in 1591 werden in één
veldtocht Zutphen, Deventer, Delfzijl, Hulst en Nijmegen genomen. Het volgende
jaar vielen Steenwijk en Koevorden na zware belegeringen in onze handen, in 1593
Geertruidenberg na een niet minder moeilijk, methodisch gevoerd beleg. Dan werd
het volgende jaar het sterke Groningen ingenomen. De volgende jaren brachten nog
meer veroveringen: in 1597 bezette Maurits in drie maanden negen steden en
vijfkasteelen. In hetzelfde jaar ging zijn glorieuze naam door de wereld als de
overwinnaar in het ruitergevecht bij Turnhout. En ten slotte zette hij de kroon op
alles door de roemrijke zege bij Nieuwpoort.
Het ligt voor de hand, dat in deze tien jaren Maurits' positie in de Republiek en in
de wereld geheel was veranderd. Van den onbekenden zoon van een beroemden
vader, van wien men niet veel verwachtingen had, was hij de roemrijke veldheer
geworden, wiens faam door de wereld ging en naar wiens legerplaats leergierige
vreemdelingen stroomden om door ervaring lessen in de nobele krijgskunst te
ontvangen. Maurits, die nimmer de toejuiching der menschen heeft gezocht, werd
gevierd en geëerd als
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vroeger de groote Zwijger. Hij werd als de vorst van het land beschouwd en
behandeld. Hij hield gaarne open hof voor militairen en edelen van allerlei rang,
vreemd of eigen. Zijn door de Staten steeds verhoogde inkomsten stelden hem in
staat op grooten voet te leven. Schijnbaar nam hij in Nederland dezelfde positie in
als vroeger zijn vader.
Schijnbaar - want het verschil was toch zeer groot; het vloeide voort uit het verschil
van beider karakter. De oude Prins was een der voortreffelijkste staatslieden van zijn
tijd; maar een militair was hij in het geheel niet; al zijn veldtochten zijn zoovele
mislukkingen geweest. Maurits was juist het omgekeerde. Hij was de meest
wetenschappelijke, meest methodische veldheer, dien men zich kan denken. Door
studie en intuïtie beide verstond hij strategie en taktiek als weinigen; zijn
overwinningen zijn even talrijk als de maanden, die hij te velde was. Maar hij was
ook niet anders dan dat; hij was eigenlijk alleen kapitein-generaal, stadhouder alleen
in naam. Van staatszaken had hij weinig verstand; hij liet die gaarne aan de beproefde
handen van den advocaat, wiens geestelijke meerderheid hij wat onwillig erkende.
Zulk een verhouding is eigenlijk de beste, die men zich in het belang van den Staat
kan voorstellen. Een beproefd ervaren en kundig staatsman als eerste minister; een
uitnemend veldheer als opperbevelhebber van het leger; is er iets beters en
uitnemenders denkbaar? Ongetwijfeld niet, maar alleen onder deze voorwaarde, dat
bij beiden de ernstige wil bestaat om eendrachtig samen te werken en elkander op
eigen terrein te ontzien. Die ernstige wil was stellig bij beiden, Maurits en
Oldenbarnevelt, aanwezig; het was evenwel de vraag, of die ernstige wil wel
voldoende was om vrede te houden. De omstandigheden en ook beider karakter
brachten hen telkens weer samen en telkens weer in botsing. In Maurits en
Oldenbarnevelt openbaarde zich allereerst de tegenzin, die burgerlijk en militair
gezag van nature tegen elkander hebben. De officier minacht den man van den tabberd,
de advocaat den man van den degen. Daarbij: Oldenbarnevelt gevoelde
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in zich sterk de hoogheid van het souverein gezag van den staat boven alle, ook de
hoogste militairen; Maurits gevoelde zich den zoon van den man, die den staat had
gegrondvest, als de toegejuichte vorst, wien alleen maar de titel als zoodanig ontbrak.
Naarmate de jaren klommen, werd de verhouding scherper. Maurits verdroeg met
hoe langer hoe meer onwil den hoogen toon der regenten, die zich meer dan eens
mengden in de militaire zaken, waartoe zij het volste recht, maar waarvan zij weinig
verstand hadden. En de maat was bij Maurits volgemeten, toen de Staten hem tegen
zijn zin dwongen in 1600 den veldtocht naar Vlaanderen te ondernemen, die in een
groote débâcle had kunnen eindigen, maar die uitliep in de schitterende victorie van
Nieuwpoort. Maurits heeft dat aan Oldenbarnevelt nimmer vergeven, hoewel hij zich
heeft geschikt.
Maar Oldenbarnevelt bemerkte natuurlijk zeer goed de afwerende houding van
Maurits te zijnen opzichte. Dat had een nog ernstiger gevolg. Men weet, dat de Prins
van Oranje is doorschoten op het oogenblik, dat hem de grafelijke waardigheid over
Holland en Zeeland zou worden aangeboden. Het lag voor de hand, dat men een
dergelijk aanbod niet onmiddellijk aan Maurits deed, maar evenzeer, dat de zaak
toch weer van zelf ter sprake kwam. Oldenbarnevelt kan niet tegen de opdracht van
het hoogste gezag aan den zoon zijn geweest, hij, die immers van harte had
medegewerkt aan een gelijke opdracht aan den vader. Ook kende hij veel te goed de
gebreken van den regeeringsvorm om niet naar hervorming te streven. Nog in 1607
uitte hij zich bij de onderhandelingen over het Bestand aldus: ‘Indien wij niet een
regeering maecken met behoorlijcke autoriteit om de landen te regeeren, zoo moeten
wij verloren gaen; want geen Republiek kan bestaen sonder goede orde in de generaele
regeering’. Dat is zeker duidelijk genoeg. Niettemin heeft Oldenbarnevelt geen enkele
poging gedaan om zulk een goede orde in de generale regeering in te voeren.
Waarom niet? Het antwoord ligt voor de hand. Is
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het denkbaar, dat een man van zoo groote regeerkracht als Oldenbarnevelt, na meer
dan twintig jaar het roer van het staatsschip te hebben omkneld, vrijwillig abdiceert
en zijn plaats aan een anderen roerganger overgeeft, van wien hij niet zeker is, dat
hij in alle opzichten kan worden vertrouwd? Bovendien Oldenbarnevelt vond steun
bij de Staten. De macht is zoet en wordt niet gemakkelijk vrijwillig afgestaan. Ook
ideëele redenen stonden aan de verheffing van Maurits in den weg; er was onder ons
volk een nieuw, republikeinsch ideaal opgekomen; men meende geen vorst te hebben
afgezworen om een anderen in te huldigen. Men begon van de bedreigde vrijheid te
spreken, als er werd gerept van monarchaal gezag. En ten slotte, waarop ik reeds
terloops wees, was Maurits wel de man om het hoogste gezag op te dragen? Wilde
hij het aanvaarden; kon hij het naar den eisch waarnemen? Wat het eerste betreft:
Maurits heeft zich scherp uitgelaten over de enge voorwaarden, waaronder zijn vader
het souverein gezag zou hebben aanvaard: liever zou hij zich van den Haagschen St.
Jacobstoren hebben geworpen dan zulke voorwaarden aannemen. Daarmede was
eigenlijk de zaak al beslist; want andere voorwaarden waren zeker niet te bedingen.
En wat de andere vraag betreft: in en na 1618 heeft Maurits het in de hand gehad om
het hoogste gezag te verwerven; hij heeft er geen hand naar uitgestoken. De constitutie
der Republiek bleef zoo gebrekkig als zij was; en de sterke hand ontbrak om de
instellingen naar den eisch des tijds te doen werken. Zulk een hand nu had Maurits
volstrekt niet. Objectief beschouwd is zijn regeering na 1618 in kracht en beteekenis
niet te vergelijken met die van Oldenbarnevelt; eerst met Frederik Hendrik komt er
weer leiding en stevigheid in de regeering.
Wanneer wij dat alles overwegen, wordt het toch wel duidelijk, dat en waarom
Oldenbarnevelt niets heeft gedaan om souverein gezag aan Maurits op te dragen.
Het is te betreuren, maar te begrijpen en dus te billijken. Niettemin heeft Maurits het
aan Oldenbarnevelt zeer euvel afge-
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nomen, dat hij hem geen macht wilde verschaffen, die hij toch niet naar waarde zou
kunnen gebruiken en ook in den grond niet wenschte te bezitten. Zoo zonderling zijn
de roerselen van het menschelijk gemoed! Oldenbarnevelt heeft deze stemming van
Maurits eigenlijk nooit goed begrepen; zijn groote menschenkennis liet hem hier in
den steek.
De tegenstelling van Maurits en Oldenbarnevelt, na 1600 duidelijk, werd nog
verscherpt door het sluiten van het Bestand in 1609. Hier stonden beiden tegenover
elkander zonder elkander te kunnen overtuigen, daar zij geheel verschillende
meeningen hadden over het heden en geheel uiteenloopende verwachtingen van de
toekomst. Oldenbarnevelt vreesde, dat voorzetting van den oorlog ruïne van den staat
beduidde; Maurits geloofde, dat juist de vrede het verderf van het vaderland insloot.
‘Wij hebben den vrede noodig; de financiën zijn uitgeput; de staat is verlaten van
zijn bondgenooten; wij kunnen den strijd onmogelijk voortzetten; verademing, vrede
is noodig.’ Dat was de meening van Oldenbarnevelt. Maurits daarentegen schreef
aan Hendrik IV: ‘Het Bestand maakt deze landen Spaansch. Aan het einde zal de
Koning van Spanje machtiger zijn; de bevolking zal den strijd ontwend zijn; de
Republiek zal door minder krachtige bondgenooten gesteund zijn’.
Tusschen twee zulke tegengestelde meeningen is geen compromis denkbaar; een
van beide moet het veld ruimen. Dezen keer was het nog Maurits. Maar hij deed het
met bitterheid in het hart. Oldenbarnevelt zegevierde, gelijk hij zijn leven lang
gezegevierd had. Dezen keer tot zijn verderf; het Bestand, dat hij zelf had gesloten,
zou hem ten val brengen.
Wij zullen ons niet begeven in de bijzonderheden van den godsdienstigen,
kerkelijken en staatkundigen strijd tijdens het Bestand. Maar wel moeten wij er de
groote lijnen van aanduiden, bovenal Oldenbarnevelt's positie in den fellen strijd
aangeven. Ik zal mij niet verdiepen in theologische finesses, maar kan volstaan met
te herinneren
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aan het feit, dat de praedestinatie het gewichtige leerstuk was, waarover in de
gereformeerde kerk hevig verschil van meening ontstond. Het was het oude geschil
tusschen de rekkelijken en de preciesen, dat in ongekend heftigen vorm opvlamde,
zoodra het land niet meer door den oorlog werd bedreigd. Godsdienstige vraagstukken
waren in dezen tijd natuurlijk tevens kerkelijke en daar de kerk een publieke was,
werden zij onmiddellijk staatkundige geschillen. De Staten, de voedsterheeren der
Kerk, moesten zich wel de zaak aantrekken, zoodra zij van eenige beteekenis was
geworden, zoodra de Kerk in twee partijen dreigde te worden gesplitst.
Oldenbarnevelt zag zich dus geplaatst voor een zoo hevig binnenlandsch geschil
als hij nog nimmer had beleefd. Hoe stond hij tegenover deze dingen en wat moest
hij eraan doen? Dit sta voorop: Oldenbarnevelt was geen theoloog, zooals b.v. De
Groot; de godgeleerde geschillen boezemden hem slechts matig belang in. Een
kerkelijk man was hij evenmin; jaren lang verscheen hij niet aan het avondmaal. Hij
ging dus in zijn dagen voor ongodsdienstig door. Dat was niet juist geoordeeld.
Oldenbarnevelt heeft in den laatsten nacht van zijn leven confessie gedaan van zijn
geloof. ‘Ik ben overtuigd,’ heeft hij in die ernstige ure gezegd, ‘dat een goed Christen
moet gelooven, dat hij door Gods genade en door de verlossing van zonde door onzen
verlosser Jezus Christus bestemd is om in de eeuwige zaligheid te deelen, en dat het
geloof daaraan hem evenzeer door Gods genade geschonken wordt. Vervalt hij in
groote zonde, zoo moet hij vast vertrouwen, dat God hem daarin niet zal laten
volharden, maar dat hij, mits biddende om genade en oprecht berouw toonende, van
den kwaden weg zal worden afgevoerd en tot aan het einde zijner dagen een goed
Christen blijven zal.’ Dat was zeker niet orthodox Calvinistisch, vooral niet omdat
het gepaard ging met een verwerping der praedestinatie; ‘op dat punt’ zeide de
advocaat, ‘ben ik altijd een ongeloovige geweest’. Maar wie zal aarzelen een man
van zulke ge-
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voelens een godsdienstig man te noemen, ook al kwam hij zelden aan het avondmaal?
Juist omdat Oldenbarnevelt op zijn wijze een godsdienstig man was, was de
dogmatische formuleering van zijn geloof voor hem zoo niet onverschillig, dan toch
bijkomstig. En daarom kon hij zich ook moeilijk indenken in de waarde, die zijn
medeburgers hechtten juist aan die dogmatische formuleering van hun geloof. Ons
volk was in die dagen evenmin als thans begaafd met een rijke fantasie; integendeel
was het rationalistisch nuchter; het was stellig niet gespeend aan religieus gevoel,
maar gevoelde de levendige behoefte dat vage gevoel te kristalliseeren, vast te leggen
in een theologische formule. Aan die behoefte kwam het Calvinisme met zijn
eenvoudig, klaar geloofssysteem in bijzondere mate tegemoet. Het gaf een leiddraad
in alle omstandigheden, in alle bezwaren van leven en sterven en schonk bovendien
de vrijheid de eigenaardige gaven van ons volk in ruime mate te ontplooien. Het gaf
een streng gesloten theologisch systeem, een eenvoudige, menschelijke moraal,
terwijl het aan den natuurlijken mensch ruimte van welvaart en geluk schonk. Een
vast geloof - dat had ons volk noodig in den bangen strijd om de vrijheid, toen het
van niemand hulp kon verwachten dan van Hem, in wiens hand alle dingen zijn. En
ziet, zichtbaar en tastbaar had de Heer Zijn volk gezegend; het was vrij geworden
en werd rijk in geestelijke en stoffelijke goederen. Maar wilde het blijvend hoogeren
zegen verdienen, dan moest het getrouw blijven aan de eens aangenomen en als
absoluut waar erkende leer. Iedere afwijking van die leer was een gruwel in de oogen
des Heeren en diende dus te worden gekeerd. En de Overheid diende haar roeping
te verstaan en den waren godsdienst te beschermen, alle dwaalleeren uit te roeien.
In dezen vorm kwam de kwestie voor Oldenbarnevelt te staan; hij had een beslissing
te nemen. Voor hem was de zaak spoedig beslist; niet als geloovig mensch, maar als
staatsman deed hij zijn keuze. Lang behoefde hij niet te aarzelen; want tegenover de
Kerk had hij zijn stand-
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punt reeds lang gevonden. Van een vrije kerk als de Calvinisten eischten, wilde hij
niets weten; in dien tijd zou een geheel vrije staatskerk stellig den staat aan zich
hebben onderworpen. Dat vreesde Oldenbarnevelt ook; niets was hem meer tegen
de borst dan het drijven der predikanten op staatkundig gebied. Opruiing der menigte
tegen de wettige overheid zou daar het gevolg van zijn; in Leycester's dagen had
men de verkeerde gevolgen daarvan gezien. Oldenbarnevelt wilde wel de Kerk een
zeer groote mate van vrijheid laten, maar zij moest onderworpen blijven aan den
Staat, die trouwens ook reeds haar materieele belangen verzorgde. Wat Oldenbarnevelt
wilde, was - dat moet men nooit vergeten - de wettelijk en feitelijk bestaande toestand,
die dan ook deze dagen lang heeft overleefd en eerst met de Republiek zelf is
verdwenen. Wat de tegenpartij wilde, bestond wettelijk nergens, noch in Nederland
noch ergens elders; overal beschikte de souverein over de kerk; het beginsel, cujus
regio ejus et religio, heerschte alom. Oldenbarnevelt hing het aan, omdat hij het als
het beste beschouwde. Aardig is het verschil met de tegenpartij weergegeven op het
titelprentje van Coster's Iphigenia. Rechts ziet men een souverein met de kroon op
het hoofd op een paard, ‘de werelt’, rijden; in de hand houdt hij de roede van justitie;
hij houdt met den teugel ‘religi’ het paard in bedwang, dat dan ook rustig voortstapt.
Links is de situatie geheel anders. De koning zit nog te paard, maar een tweede figuur,
blijkbaar een predikant, is achterop geklommen en grijpt mede in de teugels. De
gevolgen blijven niet uit; het paard begint te springen en te steigeren en dreigt beide
ruiters af te werpen.
De Iphigenia, het spel van geestelijke heerschappij en priesterlijken overmoed, is
vóór Oldenbarnevelt's dood geschreven. Of hij het stuk heeft gekend, is twijfelachtig;
zoo ja, dan heeft hij het met instemming gelezen. Want het is geheel in zijn geest.
De beginselen, door Coster voorgestaan, heeft hij in de politiek toegepast. Maar
daarmede was hij op een zeer gevaarlijk pad gekomen in een tijd, toen de kerkelijke
hartstochten zoo hoog gingen.
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In rustiger tijden zijn zijn denkbeelden zonder bezwaar aanvaard en gehandhaafd;
in zijn dagen moest Oldenbarnevelt er door in conflict komen met de groote
meerderheid der bevolking. Men vergete niet, dat het remonstantisme buiten Holland
en Utrecht nauwelijks aanhangers vond en dat ook in deze beide gewesten de groote
massa der bevolking aan het oude geloof getrouw was gebleven. Alleen in de hoogere
kringen der regenten, intellectueelen en kooplieden vond de minder strenge leer van
Arminius belangrijken aanhang.
Sedert het begin van het Bestand hadden de Staten van Holland een vriendelijk
gelaat getoond aan de Remonstranten, zonder zich bepaald van de
Contra-Remonstranten af te wenden. Integendeel zochten zij steeds de strijdende
partijen met elkander te verzoenen, een hopeloos bestaan in deze heftige tijden.
Oldenbarnevelt had inderdaad recht om in den laatsten nacht van zijn leven aan de
predikanten te verwijten: ‘Als gij zachtzinniger jegens elkander waart geweest, zou
het zoover niet gekomen zijn. Maar gij zijt te vinnig jegens elkander geweest, te zeer
vervuld met bitteren partijgeest’. Zoo was het. De Christelijke liefde en de heilige
verdraagzaamheid waren in dezen godsdienststrijd ver te zoeken. Gelijk zoo dikwijls
werden de harten koeler, naarmate de hoofden warmer werden.
Er was een middel om den strijd, die de geheele kerk gold, te beëindigen, de
bijeenroeping van een nationale synode en de beslissing van dat hooge kerkelijke
lichaam over de hangende geschillen. Het is meermalen voorgesteld, ook door Maurits.
Maar Oldenbarnevelt wilde er niet van hooren. Op zijn standpunt terecht. Op een
nationale synode zou Holland worden overstemd en daarmede de zaak der
Remonstranten verloren zijn. Maar bovendien had de Unie van Utrecht uitdrukkelijk
aan de gewesten het recht gegeven om zelfstandig over godsdienstzaken te beslissen.
Oldenbarnevelt wilde de zaak van de Hollandsche kerk alleen in Holland afdoen,
met vrijheid aan de andere gewesten om desgelijks te doen.
Ongelukkig kwam hij daarbij spoedig op bedenkelijke
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wegen, aan het einde waarvan alleen zijn eigen verderf kon liggen. Toen de kerkelijke
twisten reeds hoog waren geklommen, vaardigden de Staten van Holland in 1614 de
resolutie tot vrede in de kerk uit. Dat klinkt zeer aantrekkelijk: aan de predikanten
werd gelast over de geschilpunten des geloofs op den kansel te zwijgen en elkander
in broederlijke liefde te verdragen. Uitnemend inderdaad en vele predikanten legden
zich dan ook bij de resolutie neer. Maar anderen - en zij waren waarlijk niet de
minsten der broederen - lieten zich het zwijgen niet opleggen over hetgeen zij als de
hoogste goddelijke waarheid beschouwden. Men moet God meer gehoorzamen dan
de menschen - zoo klonk het ook vol warme overtuiging uit hun mond. Wat moest
de regeering nu doen, nu haar resolutie werd overtreden? Zij deed, wat iedere
regeering in zulke gevallen doet: zij ging de weerspannigen vervolgen. Predikanten
werden geschorst en van den kansel geweerd; leeken werden uit hun kerkelijke
ambten ontzet. Als dan de geschorste predikanten conventikels gingen houden en
doleerende kerken gingen stichten, werden zij daarin verhinderd. Als de volksmenigte
voor de vervolgde predikanten optrad, werd dat voor oproer gehouden en als zoodanig
gestraft. Inderdaad, wat in Holland ging gebeuren, begon bedenkelijk op
geloofsvervolging te gelijken. En het ergste was, dat dat alles geschiedde door een
verdraagzame regeering en in naam der verdraagzaamheid.
Het was duidelijk, dat Oldenbarnevelt en de meerderheid der Staten van Holland
op den verkeerden weg waren. Oldenbarnevelt overkwam, wat zoo dikwijls den
verdraagzame overkomt, als hij met den onverdraagzame in aanraking komt. Hij wil
geheel andere wapenen gebruiken dan de tegenpartij, maar wordt steeds meer door
dezen in het nauw gedrongen, zoodat hij ten slotte die tegenpartij met haar eigen
wapenen moet bestrijden; maar daarmede verloochent hij zijn eigen beginsel.
De zaak werd nog bedenkelijker, toen hier en daar oproer ontstond. In zulk een
geval werd gewoonlijk een verzoek tot den stadhouder gericht om troepen te zenden
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tot handhaving van orde en rust. Dat geschiedde ook nu, het eerste door de stad
Brielle. Maurits weigerde en verklaarde ronduit aan Oldenbarnevelt, dat voor de
bedwinging van kerkelijke onlusten niet op hem te rekenen viel. Zoo nam hij de
vervolgden in zijn bescherming; zijn meening werd openbaar, toen hij zich 23 Juli
1617 met groot gevolg naar de Kloosterkerk begaf, waar een contra-remonstrantsch
predikant den dienst leidde. Oldenbarnevelt hield zich dat voor gezegd; den 4den Aug
d.a.v. liet hij door de Staten van Holland de befaamde Scherpe Resolutie aannemen,
die een oorlogsverklaring was aan de tegenpartij en een burgeroorlog had kunnen
verwekken. Geen nationale synode; verbod aan hoven en rechtbanken om kennis te
nemen van klachten over geloofsvervolging; gebod aan de troepen om de stedelijke
magistraten te gehoorzamen; ten slotte aanneming van waardgelders - zoo luidde de
Scherpe Resolutie.
Maurits protesteerde niet onmiddellijk; maar het is duidelijk, dat de slag tegen
hem was bedoeld en ook als zoodanig door hem werd gevoeld. Maar van dit oogenblik
af bereidde hij den staatsgreep voor. In het voorjaar van 1618 wist hij door zijn
persoonlijken invloed Gelderland en Overijssel, die nog aarzelden, geheel aan zijn
zijde te brengen. Daarna werd Utrecht bedwongen; 31 Juli werden door Maurits
persoonlijk de waardgelders op de Neude te Utrecht afgedankt. Daarin lag een
waarschuwing voor Holland, vooral voor Oldenbarnevelt. Zij werd in den wind
geslagen. Zoo gingen de gebeurtenissen verder: 22 Augustus 1618 werden
Oldenbarnevelt, de Groot en Hoogerbeets, kort daarna ook Ledenberg gevangen
genomen door officieren van de lijfwacht van den Prins. Dat alles gebeurde op last
der Staten Generaal, als men ten minste de kleine, zeer onvoltallige vergadering, die
met slechts één stem meerderheid besloot, zoo mag noemen. Maar wat deed het er
toe? De wettige vormen waren sedert de afdanking der waardgelders te Utrecht en
daarna ook in Holland geheel prijs gegeven. Wat Maurits deed was onwettig; het
was eenvoudig een staatsgreep.
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Een staatsgreep, waarvan men evenwel onmiddellijk moet erkennen, dat hij kon
worden gerechtvaardigd. Want Oldenbarnevelt was met de Scherpe Resolutie in zulk
een scherpe verhouding gekomen tot de overgroote meerderheid der bevolking, dat
op dezen weg geen uitweg meer was dan door een staatsgreep. Nu de wettelijke
vormen waren uitgeput, kon alleen geweld een normalen toestand herstellen.
Oldenbarnevelt heeft op zulk een uitslag nimmer gerekend. Hij was een scherpzinnig
staatsman, maar aan den eenen kant te halsstarrig en te onbuigzaam, aan den anderen
kant te zeer man van de wet, te veel jurist om acht te geven op de teekenen des tijds.
Zoolang hij binnen de wet was, achtte hij zich veilig. Hij vergat, dat de wet niet
steeds het hoogste is en dat het hoogste recht in bepaalde omstandigheden het
gruwelijkste onrecht kan worden. Ook had hij te veel op de volgzaamheid van Maurits
vertrouwd om aan een staatsgreep van die zijde te kunnen denken. Zwaar heeft hij
moeten boeten voor zijn gebrek aan inzicht.
Zwaar, stellig veel te zwaar heeft hij geboet. Het ware voor onze geschiedenis en
voor de nagedachtenis van Maurits beter geweest, zoo de geschillen van het Bestand
waren geëindigd met den staatsgreep van Augustus 1618, met de gevangenneming
van den advocaat en zijne vrienden. Door die gevangenneming was Oldenbarnevelt
politiek machteloos geworden; de verzetting der wet, kort daarna gevolgd, bracht in
de Staten uitsluitend aanhangers van Maurits. Iedere kans, dat Oldenbarnevelt zijn
oude positie weer zou kunnen herwinnen, was uitgesloten. Bovendien, de advocaat
was een man van over de zeventig; hij was wel gezond en sterk, maar zijn dagen
waren naar de natuur der dingen geteld. En zeker moet men herhalen de sombere
vraag van onzen dichter: ‘Maar waarom den hals gekorven; want zijn bloet was in
d'ad'ren schier verstorven’. Inderdaad, waarom heeft men Oldenbarnevelt gedood?
Om de eenvoudige reden, dat men wraak wilde, dat de tegenpartij zich zedelijk
wilde rechtvaardigen van den staatsgreep. Bij revolutiën heeft men het veelal gezien,
dat

Onze Eeuw. Jaargang 16

262
men de geslagen partij zedelijk zoekt te treffen door haar schuldig te verklaren aan
staatsmisdrijven. Zoo hebben Cromwell en de zijnen Karel I gevonnist. Zoo heeft
de Nationale Conventie Lodewijk XVI ter dood veroordeeld. Zoo verwees de
gedelegeerde rechtbank der XXIV Oldenbarnevelt naar het schavot. Hij moest vallen,
omdat hij zich tegen den staat had vergrepen! Daarom ook stond zijn vonnis vast,
zoodra de rechtbank was benoemd; dit hooggerechtshof had niet te onderzoeken,
maar te zoeken, niet te oordeelen, maar te veroordeelen. Zoo moeilijk om iets
bezwarends te vinden, was het niet. Natuurlijk werd er niets compromitteerends
gevonden; er was geen sprake van verraad of van omkooperij; alles wat dienaangaande
werd uitgestrooid, zijn slechts geruchten en praatjes. Maar Oldenbarnevelt heeft het
zeer goed gevoeld, waarop hij kon worden veroordeeld, mits men zich op een geheel
ander standpunt stelde dan wat altijd recht en wet in de Republiek en met name in
Holland was geweest. Tot zijn rechters heeft hij gezegd: ‘Ik wil de heeren niet
beschuldigen, maar ik kom in een tijd, waarin men andere regels van regeering volgt
dan men plag’. Dat is volkomen waar; onjuist is stellig, wat Maurits zeide, toen hem
deze opmerking ter oore kwam: ‘De advocaat heeft die grondregels in den staat niet
gevonden, maar zoeken in te voeren.’
Inderdaad is Oldenbarnevelt zich zelf steeds gelijk gebleven. Maar de tijden
veranderden en hij veranderde niet met hen. Dat was natuurlijk in een staatsman een
groote fout; maar hij heeft er zwaar voor geboet. Als maatstaf van zijn daden werden
beginselen en meeningen aangewend, die in zijn dagen nimmer hadden gegolden.
Sterker nog, de opinie der tegenpartij was het strafwetboek, waarnaar zijn daden
werden gevonnist. Zwaar boet altijd de man, die geoordeeld wordt door zijn politieke
tegenstanders.
Uit dat oogpunt moet men niet alleen het proces en den dood, maar ook en vooral
het geheele leven van Oldenbarnevelt bezien. Niemand heeft dat beter begrepen dan
Wagenaar, die zijn beschrijving van de gebeurtenissen
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van 1618 en '19 op deze wijze eindigt: ‘Ten besluite, 't gantsche geschil over de
regtvaardigheid of onregtvaardigheid der vonnissen, van welken wij spreeken, hangt
af van dit ander, of den algemeenen Staaten de opperste magt toekomt, over de
Vereenigde Nederlanden, dan of de Staaten van elk Gewest, binnen elk Gewest, de
opperste magt hebben, over alles wat niet aan 't bondgenootschap afgestaan is. 't
Laatste is nu 't gemeen gevoelen, en was ook 't gevoelen van Oldenbarnevelt en van
hun, die 't met hem hielden. 't Eerste werd, door Prins Maurits en door veele anderen,
staande gehouden. En wij hebben, bij eene andere gelegenheid aangemerkt, dat dit
stuk ook in vroeger tijd, niet eveneens begreepen geweest is; waarom het niet vreemd
schijnen moet, dat men, deswege, ook in den tijd, waarvan wij handelen, verschillende
gedagten hadt. Maar hieruit moest ook een verschillend oordeel volgen, over 't gedrag
der beschuldigden. Zo den algemeenen Staaten de opperste magt toekwame, waren
zij, zekerlijk, schuldig, omdat zij zig dikwils gekant hadden, tegen de besluiten der
algemeene Staaten. Doch zo de opperste magt ware, bij de Staaten der bijzondere
Gewesten, waren zij onschuldig, omdat zij niets gedaan hadden, dan op last dier
Staaten, en binnen de paalen van der zelver gebied’.
Voor ons modernen is daarmede de vraag van de schuld van Oldenbarnevelt beslist.
De zaak der souvereiniteit in de oude Republiek is voor ons geen factor meer van
beoordeeling. Zoo wij slechts constateeren, dat Oldenbarnevelt op zijn standpunt en
ter goeder trouw handelde, gelijk hij meende te mogen en te moeten handelen, is
daarmede de vraag van zijn schuld bepaald. Maar daarin is nog ons oordeel over den
mensch en den staatsman niet besloten. Hoe dat oordeel moet luiden, het volgt van
zelf uit hetgeen ik heb uiteengezet. Moet ik ten slotte nog in breede trekken het beeld
penseelen van den zoo verguisden en zoo vergooden man? Ik geloof het niet. Liever
eindig ik met de in haar treffenden eenvoud aandoenlijke woorden, die de secretaris
der Staten van Holland op den dag der terechtstelling zelf, 13 Mei 1619, in
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het resolutieboek inschreef: ‘Onthoudt de memorie. Heden ten dage is in het openbaer
op een schavot onthalst de Heer Johan van Oldenbarnevelt, advocaat van den lande
van Hollandt, een man van grooten bedrijve, besoigne, memorie en directie, ja
singulier in alles. Die staet, siet toe dat hij niet en valle. Ende sij Godt sijne siele
genadigh. Amen’.
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Het pamflet van Seneca tegen keizer Claudius
Door Prof. Dr. J.J. Hartman.
Dit 's Claudius, die, laf en wreed, met onverstand,
Van vrouwen overheerd en slaven, hart en hand
Liet leiden naar hun zin, zijn eigen zoon verstiet,
En om des stiefzoons wil vergeven, 't leven liet.

Zoo luidt het versje van Brandt onder keizer Claudius' (41-54) portret in Hoofts
vertaling van Tacitus. En in dat versje is, lang niet onaardig, wel zoo wat de inhoud
weergegeven van wat genoemde geschiedschrijver over dien keizer te vertellen heeft.
Ja deze geeft aan zijn verhaal een nog wat sterkeren tint: als hij bij een belangrijke
gelegenheid den keizer sprekend invoert, dan kan hij niet nalaten hem als 't ware na
te bauwen en hem te laten praten als een spraakgebrekkige, een idioot.
Zuivere historie is die voorstelling zeker niet: Vespasianus (70-79) heeft al zijn
best gedaan om dezen zijnen voorganger in eere te herstellen. Zou hij, de
allerverstandigste oude heer, die ooit op een troon gezeten heeft, misschien wel de
beste keizer, dien Rome heeft gehad, zich voor zulk een stompzinnige hebben
geïnteresseerd?
Maar laten wij niet trachten een apologie van Claudius

Onze Eeuw. Jaargang 16

266
te schrijven en hem in een gunstig licht te stellen! Daartoe ontbreken ons de gegevens,
of we zouden misbruik moeten willen maken van het goede, dat Tacitus zijns ondanks
ons tusschen de regels door omtrent Claudius te verstaan geeft. Slechts één ding staat
vast, dat onze geschiedschrijver Claudius' onverstand, onzelfstandigheid, lafhartigheid,
zedeloosheid, wreedheid gruwelijk moet hebben aangedikt. En wij vragen terecht,
hoe komt hij aan zijn eenzijdige, zoo sterk overdreven voorstelling?
Op die vraag geeft ons een afdoend antwoord het boekje dat ik hier in vertaling
mijn lezers aanbied, een boekje, waarvan, dunkt mij, allen die in geschiedenis en
bepaald in de geschiedenis der Romeinsche keizers belang stellen, wel gaarne kennis
zullen nemen.
Het staat op naam van den vermaarden wijsgeer Seneca (geb. 4 v. Chr., op last
van Nero als deelgenoot aan de samenzwering van Piso in 65 n. Chr. met eigen hand
gedood).
En het moet ook wel van hem afkomstig zijn. In 't algemeen kunnen wij
constateeren dat een geestig, karakteristiek geschrift wel zal toekomen aan den
schrijver wien het wordt toegeschreven. Althans wie zulk een geschrift voor
ondergeschoven houdt neemt wel een zeer zware bewijslast op zich.
En Seneca? Hooren wij wederom wat Brandt over hem dicht:
Dit 's Seneca, die zijn geleerdheid, wijsheid, deugd
Zijn lessen, tijd en vlijt, verspild' aan Neroos jeugd.
's Mans loon was, keur van dood; hij liet zich 't bloed uit d'âeren:
Dus storf hij, maar zijn geest blijft leven in zijn blâeren.

Dus Seneca, zoo leert ons hier wederom de dichter in weinig woorden wat Tacitus
uitvoerig beschrijft, is de gunsteling van Claudius' tweede vrouw Agrippina, de
moeder van Nero. De feiten door Tacitus medegedeeld zijn grootendeels ontleend
aan de praatjes, die er plachten gevoerd te worden in den kring der vijanden van
Claudius' eerste vrouw Messalina. Hier, zooals in de geheele geschiedenis van den
Romeinschen keizertijd, zijn de hoofdbronnen
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der latere geschiedschrijvers: hof-commerage en, min of meer geestige, hatelijkheden
in hoofsche kringen uitgedacht en uitgesponnen.
Deze verwerkt nu onze, bij al zijn strengheid steeds op geestigheid en puntigheid
beluste, wijsgeer tot een kostelijk pamflet, waarin, wie zich de noodige bekendheid
met zijn overige geschriften heeft verworven aanstonds zijn hand herkent... en dat
is voor mij althans een nog meer afdoend argument voor de echtheid dan het boven
genoemde.
Een kostelijk pamflet. Zeker moet het dat geweest zijn voor Nero's en Agrippina's
hovelingen. Want ongetwijfeld is het voor hun vermaak geschreven. En Seneca, de
opvoeder van den jongen keizer en weldra zijn oppermachtig minister, heeft gaarne
de taak aanvaard van zijn letterkundige talenten dienstbaar te maken aan het genoegen
der aanzienlijke heeren en dames in wier midden hij voortaan zou verkeeren als een
bij uitstek welkom gast. Gaarne, neen con amore, want hij is acht jaren lang het
slachtoffer geweest der vorige hofkliek, der gunstelingen van Messalina, die hem al
dien tijd hebben laten smachten als balling op het, toen blijkbaar zeer onherbergzaam,
eiland Corsica. Nu kan hij zich van harte verlustigen in 't bespotten van den vorigen
keizer, die van zijn jarenlang verdriet de verantwoordelijkheid draagt.
‘Hoe laaghartig’, is men geneigd uit te roepen, ‘is dat nu die vermaarde wijsgeer?
En dat de man die weinig jaren te voren aan Polybius, den invloedrijken hoveling
van Claudius, dien troostbrief heeft gezonden zoo vol van vereering èn voor dien
hoveling zelven èn voor zijn keizerlijken meester?’
Laten wij, om niet in overdrijvingen te vervallen, deze twee zaken liever uit elkaar
houden. Die Polybius had zijn broer verloren, Seneca voelde zich reeds toen
‘zieleherder’ gelijk hij zich zelven later herhaaldelijk noemt. Hij had dus een hem
passende aanleiding om tegenover dien machthebber zijn eerbiedwaardig ambt uit
te oefenen en tevens, wat voor de hand lag, te trachten diens gunst te winnen of hij
misschien aldus vergunning zou verkrijgen

Onze Eeuw. Jaargang 16

268
om terug te keeren naar de eenige plaats, waar een man van de wereld als Seneca
werkelijk leven kon, Rome de wereldstad. Verheerlijking van den keizer kon daarbij
niet uitblijven.
Maar Claudius heeft Seneca niet terug geroepen en nu is hij dood. De van alle
zorg ontslagen hofpartij, die nu aan 't roer is, kan zich naar hartelust vermaken met
potsierlijke voorstellingen van den overleden keizer, aan herinnering en fantasie
ontleend. En aan dat vermaak doet Seneca van harte gaarne mee.
O, ik zeg niet dat wij onder soortgelijke omstandigheden ook zóó moeten handelen,
dat Seneca zich in zijn troostbrief en in zijn pamflet een waren wijsgeer betoont!
Maar zijn eigen tijdgenooten hebben noch in den eersten, noch in het tweede, noch
in beide gecombineerd veel kwaad gezien. En toch er is over Seneca heel wat
geschreven door schrijvers die in 't geheel niet over hem te spreken zijn: Tacitus en
Quintilianus. Door geen van beiden wordt hem eenige laaghartigheid tegenover den
levenden keizer Claudius of tegenover diens nagedachtenis ten laste gelegd.
Laten wij in dat stilzwijgen berusten en het oordeel dat er in ligt opgesloten
beschouwen als een teeken des tijds, als een kenmerk der toenmalige zeden!
Maar laten wij vooral ons pamflet als zoodanig beschouwen! Dan kan het ons een
lang niet onaardig kijkje verschaffen op het leven en de zeden der tijdgenooten van
Seneca. Wij zien er uit op welke wijze toenmaals de groote heeren en dames hun tijd
passeerden, hun bijeenkomsten opvroolijkten, in één woord hoe ze zich plachten te
vermaken; hoe bedreven zij waren in Grieksche en Latijnsche literatuur, en hoe
iemand, al was hij wijsgeer, voor zulk een kring wel schrijven moest, zou hij
goedgunstige lezers en hoorders vinden.
En, aldus beschouwd, is ons pamflet in zijn soort zoo voortreffelijk mogelijk, een
waar kunststukje. Ik vlei mij met de verwachting dat het lezen mijner vertaling aan
de lezers van dit tijdschrift iets van het genoegen zal verschaffen dat mij het
vervaardigen dier vertaling heeft verschaft.
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Ik wil aan het nageslacht overleveren wat er in den hemel is verhandeld op 13 October
van het consulaat van Asinius Marcellus en Acilius Aviola, dat jaar der vernieuwing,
dat begin van een gelukzalig tijdperk. Hierbij zal ik aan geen persoonlijke gevoelens
toegeven. Vraagt iemand mij hoe ik weet hetgeen ik ga vertellen, dan zal ik, primo,
als ik er geen lust in heb, géén antwoord geven. Wie zal mij dwingen? Ik gevoel mij
vrij, sedert den dood van hem die de spreuk heeft bewaarheid dat iemand geboren
moet worden als koning of als nar. Heb ik er wel lust in, dan zal ik antwoorden wat
mij in den mond komt: wie heeft ooit van een geschiedschrijver getuigenissen onder
eede geëischt? Evenwel, als 't niet gaat zonder zegsman, laat hij 't dan vragen aan
den man die Drusilla1) ten hemel heeft zien stijgen. Die zal ook wel willen verklaren
dat hij Claudius daarheen heeft zien trekken ‘met ongelijken tred’. Of hij wil of niet
hij moet alles zien wat in den hemel voorvalt, want hij is opzichter over de via Appia
en langs dien weg zijn, zooals gij weet, ook Augustus en Tiberius naar de goden
gegaan2). Als gij 't hem vraagt, zal hij het u onder vier oogen vertellen; in een
vergadering zal hij er geen woord over uitlaten. Want van 't oogenblik af aan dat hij
in den senaat had gezworen Drusilla ten hemel te hebben zien stijgen en tot loon
voor zoo'n goede tijding.. niemand hem geloof had geschonken, verklaarde hij onder
eede dat, al had hij een lijk op het forum zien liggen, hij daarvan geen aangifte bij
de politie zou doen. Nu, wat ik dan op dien dag van dien berichtgever heb gehoord,
dat zal ik mededeelen, allemaal klinkklare waarheid, zoo waar moge hij zelf mij
behouden blijven en gelukkig zijn!

1) Drusilla, zuster en bijzit van Caligula, den voorganger en oomzegger van Claudius. Caligula,
door de latijnsche schrijvers meestal met zijn vóórnaam Caius genoemd, regeerde van 37
tot 41.
2) De berichtgevers hadden nl. gerapporteerd dat zij dat wonder hadden aanschouwd, wandelend
op de via Appia, den grooten heirweg, van Rome naar het zuiden loopend.
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Reeds had de zon verkort den kringloop van haar gloed1)
En voor den slaap haar licht met duisternis geboet;
De maan vergroott' haar rijk door nieuwe zegepralen
En van den rijken herfst ging droeve winter halen
Zijn schoonen pronk, de wijn verouderd' in het vat,
De plukker keek waar nog een enkel druifje zat.

't Is misschien duidelijker als ik zeg: 't was drie dagen vóór medio-October. Het juiste
uur kan ik u niet zeggen: eenstemmigheid zal er eer onder de wijsgeeren zijn dan
onder de uurwerken. Maar 't zal wel tusschen de zesde en de zevende ure geweest
zijn. ‘Dat is al te plomp gezegd’ denkt gij misschien: ‘Wilt gij zoo'n mooi uur zóó
maar voorbij loopen, waar alle dichters, niet tevreden met zonsopgang en
zonsondergang te beschrijven, ook den middag molesteeren?’
God Phoebus met zijn kar had half zijn kring volbracht,
Hij stuurde 't moede span reeds naadrend tot den nacht
En voerde 't licht omlaag langs neergebogen paden.

Claudius lag te zieltogen maar vond den uitgang des levens niet. Toen nam Mercurius,
die steeds behagen had gehad in zijn talenten, eene der schikgodinnen apart en zei:
waarom, wreedaardige, laat gij dien armen mensch zoo lijden: zóó'n lange foltering
had hij toch niet verdiend. 't Zijn nu al meer dan 63 jaar dat hij worstelt met het leven,
waartoe die wangunst tegen hem zelven en tegen den staat? Laat nu toch eindelijk
de sterrenwichelaars eens waarheid spreken, want die dragen hem ten grave ieder
jaar en iedere maand sedert hij keizer is. Maar wonder is 't niet dat niemand Claudius'
stervensure kent, want niemand heeft ooit geloofd dat hij geboren was. Doe uw werk:
stel hem den dood ter hand, de beetre heersche alleen!

Doch Clotho antwoordde: ‘och, ik woû hem nog een klein beetje levenstijd toevoegen
om de weinigen die nog

1) ‘Wat een klappermans-rijmen!’ zegt wellicht iemand bij 't lezen dezer en volgende berijmde
vertalingen. Nu, dat zou een compliment voor mij zijn. Seneca steekt, geloof ik, óók den
draak met ordinaire verzenmakerij.
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overblijven met het burgerrecht te begiftigen’ - Claudius had zich namelijk
voorgenomen alle Grieken, Galliërs, Spanjaarden en Britanniërs met de toga bekleed
te zien - ‘doch, daar 't niet kwaad is dat er nog wat vreemdelingen overblijven voor
de instandhouding van dat ras, en gij 't zoo wenscht, welaan’. Toen opende zij een
kistje en haalde daar drie spoelen met levenswol uit, een van Augurinus, een van
Baba, een van Claudius: ‘die drie’ zeide ze ‘zal ik met korte tijdsruimte na elkaar
laten sterven om Claudius niet zonder geleide weg te zenden: want iemand die nog
kort geleden zoo vele duizenden achter, vóór en om zich had, die moet niet plotseling
alleen worden gelaten. Voorloopig moet hij maar met dit gezelschap tevreden zijn’.
Zoo sprak zij, draaide rond de wol op 't vuile rokken
en brak den dommen tijd van 't koningsleven af;
Haar zuster, 't hoofd omkransd, de haarband om de lokken,
terwijl zij hoofd en haar met dichterloof omgaf,
van vacht aan sneeuw gelijk een witten draad deed hangen,
gelukkig was haar hand: die draad gaf nieuwen straal;
haar zustren zijn verrukt: zulk werk wekt haar verlangen
d' eenvoudige wol verkeert in 't kostelijkst metaal;
en aan dien schoonen draad, ziet, hangen gouden tijden,
waaraan geen einde komt; vol zegen is die vacht;
graag vullen zij haar hand, dat werk kan hen verblijden
het rept van zelf zich voort; de draden, fijn en zacht
- het rokken draait van zelf - gaan voort met neer te dalen
geen Nestor werd zóó oud, ja zelf Tithonus niet.
Daar treedt ook Phoebus toe, gaat nieuwen voorraad halen
de toekomst hem verheugt, die hij bewondrend ziet.
Met lied en snarenspel wil hij het werk verlichten:
nu voelt men d' arbeid niet, bekoord door hemeltoon.
De zustren luistren toe terwijl z' haar taak verrichten;
zij prijzen 's broeders kunst en spinnen; ongewoon
van lengte wordt die draad, het menschenlot te boven
gaat zij al meer en meer: ‘voort, zusters, gaat steeds voort’
zoo roept de god, ‘voorwaar ik zal uw arbeid loven
naar mate hij meerder wordt, gehoorzaamt aan mijn woord!’
der stervelingen lot deez' mensch moet overtreffen
deez' mensch in lichaamsbouw en schoonheid mij gelijk,
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die tot een hemelstem zijn stem weet te verheffen;
zijn zang gaf reeds op aard van godlijk' aanleg blijk.
't Vermoeide menschdom zal door hem een tijd zien gloren
aan nieuwen zegen rijk en rijk aan wet en recht;
Gelijk de nacht verdwijnt als 't zonlicht wordt herboren
gelijk god Hesperus aan d' avondtrans zich hecht,
gelijk Aurora 't eerst de duisternis laat wijken
en 't rossig licht des dags den stervelingen spelt,
gelijk de zonnegod zijn heldre gunst doet blijken
aan d' aard en tot den draf zijn vur'ge paarden stelt,
aldus verrijst voor ons, verrijst voor ons, Romeinen,
de nieuwe Caesar thans, ziet Nero blinkt en straalt,
niet als een bliksem, neen, 't zal lieflijk ons beschijnen
het licht dat van zijn hals en van zijn lokken daalt.

Zoo sprak Apollo, en Lachesis1), die ook den schoonen Nero genegen was, deed wat
haar was opgedragen met volle hand en schonk aan Nero nog vele jaren van zich
zelve er bij. Wat Claudius betreft, de godheden gelastten alle stervelingen hem
met vreugd' en blij gejuich ten deure uit te zenden.

Zoo borrelde bij Claudius de laatste adem er uit en hield hij op iets te doen wat leven
moest verbeelden. Dat geschiedde terwijl hij komedianten zat aan te hooren. Dus nu
weet gij dat ik goeden grond2) heb om voor dat volkje bang te zijn. Zijn laatste woord
was (maar eerst maakte hij met zijn eigenlijke spraakorgaan een vervaarlijk tumult)
zijn laatste woord dan was: ‘Wee mij, ik geloof dat ik een ongelukje heb gehad’. Nu
dat zal dan ook wel het geval zijn geweest, want ongelukjes heeft hij gehad met alles.
Wat er daarop op aarde heeft plaats gehad is overbodig te vermelden. Want dat
weet gij allen opperbest en er bestaat geen gevaar dat uit de herinnering zal verdwijnen
wat de openlijke blijdschap er heeft ingedrukt. Zijn geluk vergeet men niet. Maar
verneemt wat er in den hemel is voorgevallen: de man die 't mij verteld heeft moet
voor de waarheid instaan.

1) Clotho, Lachesis, Atropos de drie schikgodinnen.
2) Welken eigenlijk? Ik beken dat ik dat niet inzie.
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Er komt tot Jupiter een bode dat er iemand is gearriveerd van behoorlijke lengte en
kaal comme il faut. Hij had zeker wat in den zin want hij maakte steeds bewegingen
met het hoofd, zijn rechtervoet sleepte hem na. Hij had hem gevraagd tot welk volk
hij behoorde, daarop had de man een antwoord gegeven met verward geluid en
onduidelijke stem; hij verstond zijn taal niet, maar 't was geen Griek, geen Romein,
hij hoorde tot geen bekenden volksstam. Toen gelastte Jupiter aan Hercules, die de
heele wereld had doorgezworven en geacht werd alle nationaliteiten te kennen, te
gaan onderzoeken tot welk menschenras hij behoorde. Nu, Hercules schrok op het
eerste gezicht, hij dacht: ‘heb ik nog niet alle monsters overwonnen?’ Toen hij daar
een gezicht zag zooals hij nog nooit had gezien, zoo'n vreemden gang en een stem
hoorde niet van eenig landdier maar van een zeemonster, zoo hol en ongearticuleerd,
meende hij dat er hem een dertiende werk wachtte. Bij nader beschouwen leek het
hem toch wel zoowat een mensch te zijn. Hij kwam dus naar hem toe en vroeg op
zijn Grieksch, want dat kan die provinciaal het best praten:
Wie der menschen zijt g' en van waar, wat uw stad, wie uw ouders?

Claudius was in zijn schik dat er ook letterkundigen in den hemel waren: nu zou daar
ook wel plaats zijn voor zijn ‘geschiedenissen’. Dus wou hij ook met een Homerisch
vers te kennen geven dat hij uit 't geslacht van Julius Caesar was en zei:
Wind, die uit Troje mij voerde, die bracht mij in 't land der barbaren

't vers dat daarop volgt zou meer overeenkomstig de waarheid zijn geweest:
dáár verdelgd' ik de stad en daar verdelgd' ik de menschen.

Nu, Hercules zou zich hebben laten foppen, dat is geen criticus; maar de Malariagodin
was er ook: die had haar tempel verlaten en was van alle godheden alleen met Claudius
meegekomen. Alle andere goden waren te Rome
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achter gebleven. Zij dan sprak: klinkklare leugens zijn het die hij daar vertelt. Dat
verklaar ik u, die zoo vele jaren met hem heb geleefd. In Lyon is hij geboren, 't is
een landgenoot van Marcus1), geboren 15 mijl van Vienna, een volbloed Galliër.
Daarom heeft hij dan ook gedaan wat van een Galliër te wachten was: Rome genomen.
'k Sta er u voor in dat hij in Lyon geboren is, waar Licinus2) jarenlang heeft geregeerd.
En gij, Hercules, die meer landstreken zijt doorgestapt dan eenig vrachtrijder, weet
dat er heel wat mijlen liggen tusschen den Rhône en den Xanthus3). Hierop ontstak
Claudius in woede en gaf met zoo groot mogelijk lawaai zijn toorn te kennen. Maar
niemand begreep wat hij wou. Zijn bedoeling was dat Malaria zou worden ter dood
gebracht, want hij had die handbeweging gemaakt waarmee hij gewoon was
onthoofding te gelasten: dan toch had hij zijn handen tot zijn beschikking; om iemand
't hoofd te laten afslaan hadden zijn handen kracht genoeg. Doch 't was of al de
hemelbewoners slaven van hem waren geweest: niemand lette er op. Toen zei
Hercules: ‘hoor eens, vriend, houd nu op met je mallepraat. Je bent in 't land waar
zelfs de muizen ijzer doorknagen4). Vooruit met de waarheid of ik sla er allen nonsens
uit’. En om nog meer indruk te maken, ging hij tragedietaal spreken, aldus:
Kom, spoedig voor den dag, wat 's uw geboortegrond,
Dat niet mijn knots u rake en nedervell' terstond,
Die knods die koningen, hoe trotsch ook, heeft doen vallen.
Wat moet dat stemgeluid, waarmee g' hier staat te kallen?
Wat volk, wat land bracht voort dien dwazen schuddekop?
Hoor wie het is die vraagt, geef antwoord toch, spreek op!
Toen ik het verre land des konings met drie lijven5)
Bezocht, om van de zee des Westens voort te drijven

1) Welke Marcus hier wordt bedoeld, en of er misschien een fout schuilt in den tekst moet ik
in 't midden laten.
2) Een rijke Gallische parvenu uit den tijd van Augustus.
3) Rivier in het Trojaansche land.
4) De bedoeling schijnt te zijn: ‘pas op je tellen, hier is alles geducht, zelfs de muizen zijn
ijzervreters’.
5) Het driehoofdig monster Geryones, door Hercules verslagen.
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Ter stad van Inachus1) mijn kostbaar, prachtig vee,
Toen zag ik daar een berg, en daarvan stroomden twee
Rivieren; door den gloed des morgens wordt beschenen
Die berg; met snellen stroom bruischt daar de Rhone henen
In volle vaart, doch d' aêr, Saône is haar naam,
Die aarzelt waar te gaan en houdt haar waatren saam
In 't stille bed om zacht de landen te bevloeien.
Zeg is dat niet het land dat u als kind zag groeien?

Hercules bracht dat er flink en kloek uit maar heel gerust was hij toch niet, hij was
bang voor den coup de pied de l'âne. Maar Claudius, daar zoo'n kerel van stavast
voor zich ziende, liet zijn dwaasheid varen: hij kwam tot het inzicht dat weliswaar
in Rome niemand zijns gelijke was geweest, maar dat hij in den hemel minder te
zeggen had: dat een haan op zijn eigen mesthoop 't meest beteekende. Dus - zoover
men hem kon begrijpen - was 't alsof hij het volgende sprak: ‘machtige god Hercules,
ik dacht dat gij mij overal zoudt bijstaan en, als men een getuige van identiteit van
me had geëischt, had ik u willen noemen, die mij zoo goed kent. Want, zoo gij u
maar eens wilt herinneren, ik was het die te Tibur voor uwen tempel zat recht te
spreken in civiele zaken, heele dagen lang, zelfs in 't heetst van den zomer. Gij weet
dus wat een ellende ik daar heb moeten verduren met dag en nacht pleitbezorgers
aan te hooren; als gij op uw tochten dat volkje waart in handen gevallen, dan zoudt
gij, hoe sterk gij ook zijt, gezegd hebben: ‘dan liever de privaten van Augias leegen’.
't Is niets bij het ontuig dat ik heb moeten verduren. Doch daar ik wil....
en nu komt er een beschadigde plek, waarin 't moeielijk te zeggen is wat er precies
heeft gestaan. Alleen blijkt uit 't begin van c. 9 dat er een dispuut is vooraf gegaan.
Ik denk dat er zoowat dit heeft gestaan: (door Claudius' rede overtuigd treedt Hercules
als pleitbezorger op en stelt voor dat Claudius tot een god zal worden gemaakt. Daar
komt een ander (waarschijnlijk Mercurius) tegen op en vaart heftig tegen Hercules
uit; ten slotte zegt hij):

1) De oudste Koning van Argos, het vaderland van Hercules.
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‘geen wonder dat gij den godensenaat zijt binnengedrongen, want voor u is niets
gesloten. Maar zeg ons, wat moet hij dan voor god worden? Een Epicurëische? Dat
gaat niet, want die heeft geen geschillen en maakt geen geschillen met anderen1). Een
Stoische? Hoe kan hij nu (om de woorden van Varro te gebruiken) ‘rond wezen,
zonder hoofd of ander uitsteeksel’?
(Dan zegt een ander). ‘Nu, zoo'n Stoischen god, daar vind ik dat hij wel wat van
heeft, hij heeft geen hoofd en ook geen hart.’
(Weer een ander). ‘Dat zou hij zelfs van Saturnus niet hebben gedaan gekregen,
om god te worden, al heeft hij dan ook, als een echte kermiskeizer, 't heele jaar door
Saturnaliën gevierd, laat staan dan van Jupiter dien hij, zoover 't in zijn macht stond,
wegens incest heeft veroordeeld. Hij heeft immers zijn schoonzoon Silanus laten ter
dood brengen, omdat hij zijn zuster, dat bekoorlijke meisje, dat algemeen Venus
werd genoemd, liever Juno wou noemen’2).
(een ander). ‘Waarom moest hij 't ook met zijn zuster houden?’
(de vorige). ‘Stommeling, weet je niet dat dat in Athene half, te Alexandrië
heelemaal geoorloofd is? In Rome gaat alles zoo precies, daar likken (zooals 't
spreekwoord zegt) de muizen de meelmolens schoon.’
(weer een ander). ‘Wat, hij de zeden verbeteren? Weet hij niet wat hij in zijn eigen
slaapkamer uitvoert?’
(weer een ander). ‘En die zoekt den weg ten hemel?’
(nog een). ‘Wil hij een god worden? Is 't hem niet genoeg dat hij een tempel in
Britannië heeft, dat de barbaren hem vereeren en bidden om de genade (niet van den
god) maar van den zot?’
Eindelijk bezon zich Jupiter dat het niet geoorloofd was in tegenwoordigheid van
een niet-senator voorstellen te doen of beraadslagingen te houden, en sprak:
edelachtbare heeren! ik had u verlof gegeven hem daar te onder-

1) Terwijl Claudius een groot liefhebber van rechtszaken was.
2) Ook Jupiter (Zeus) was gehuwd met zijn eigen zuster Juno (Hera).
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vragen, maar gij maakt er een Poolschen landdag van: ik roep u tot de orde. Wat
moet die mensch, hij mag dan wezen wie hij wil, wel van ons denken?’
Nu, Claudius moest zich verwijderen, en 't eerst kwam aan 't woord vader Janus:
die was tot consul benoemd voor één Juli op de achtermiddagen, een geslepen man,
die steeds
ziet wat er ligt in de toekomst en ziet wat er ligt in 't verleden1)

Nu, die hield dan een welsprekende rede, want hij leeft op het forum, maar de
stenograaf kon 't niet bijhouden, dus geef ik er maar geen verslag van, want ik wil
zijn woorden niet veranderen. Hij had 't dan druk over de waardigheid der goden:
die eer moest niet lichtvaardig worden verleend: ‘vroeger’ (daar kwam 't op neer)
‘was 't een zaak van gewicht tot den godenrang bevorderd te worden, maar gij hebt
er de klad in gebracht. Dus stel ik voor - ik wil een zakelijk, geen persoonlijk voorstel
doen - dat van heden af aan niemand van hen die
eten de vruchten der aarde

of die
d' aard', aan gaven rijk, voedt.

meer tot god wordt gemaakt. Wie tegen dit Senaatsbesluit tot god is gemaakt, als
god in beeld of verf is voorgesteld, die worde overgeleverd aan de booze vrouwen,
en worde bij 't eerstvolgende feest afgeranseld samen met de nieuwe gladiatoren.’
Daarop kwam aan 't woord Diespiter, de zoon van moertje Zuiplap, ook al een
aangewezen consul, een duitendief, want hij maakte een slaatje uit 't verkoopen van
burgerrechtjes. Hercules kwam vriendelijk op hem toe en trok hem aan zijn oorlelletje.
Daarom deed hij het volgende voorstel:
‘De raad der goden
overwegende dat Claudius, goddelijker nagedachtenis, in den bloede Augustus,
goddelijker nagedachtenisse, bestaat,

1) Janus, de god met twee hoofden.
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en evenzoo Augusta, goddelijker nagedachtenisse, zijn grootmoeder, die hij tot godin
heeft verheven
overwegende dat gezegde Claudius alle stervelingen in wijsheid verre overtreft
overwegende dat het in 't belang van den staat is dat er zich iemand in den hemel
bevindt die met Romulus warme rapen kan eten
besluit dat van heden af aan Claudius, goddelijker nagedachtenis, een god zij, met
alle de rechten en voorrechten steeds aan die waardigheid verbonden
en dat dit voorval nog worde toegevoegd aan de Metamorphosen van Ovidius.’
De gevoelens der vergadering waren verdeeld en 't zag er naar uit dat Claudius
het zou winnen. Want Hercules, die wel inzag dat zijn eigen zaak op 't spel stond1),
liep van den een naar den ander en zei: misgun mij niet wat ik heb, 't geldt hier mijn
belang. Naderhand kan ik u misschien weer van dienst zijn, de eene hand wascht de
ander.
Doch toen stond Augustus, goddelijker nagedachtenis, op, want die kreeg nu het
woord en sprak met groote welsprekendheid het volgende:
‘Beschreven vaderen, gij zijt mijn getuigen dat ik, sedert ik onder de goden ben
opgenomen, nog nooit het woord heb gevoerd. Ik bemoei mij niet met een andermans
zaken. Maar ik kan me niet langer goed houden en de verontwaardiging bedwingen,
die nu nog door een gevoel van schaamte is vergroot. Heb ik daarvoor de oorlogen
te land en ter zee beëindigd? Heb ik daarvoor den burgerkrijg bedwongen? Heb ik
daarvoor de stad gevestigd op de grondslagen der wet, en haar versierd met
bouwwerken opdat... neen, beschreven vaderen, ik kan geen woorden vinden, alle
woorden zijn beneden mijne verontwaardiging. Ik neem mijn toevlucht tot de
verklaring van den grooten redenaar Messala Corvinus: ‘ik schaam mij over ons
gemeenebest’. Die man, beschreven vaderen, die er uitziet

1) Hercules nl. is ook van mensch god geworden.
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te lam om een vlieg op te jagen, die kon menschen dooden met hetzelfde gemak
waarmee een hondje gaat mooi zitten. Maar wat zal ik over al die voortreffelijke
mannen, die hij heeft laten ombrengen, zeggen? Als ik de rampen van mijn eigen
huis overzie, kom ik aan die van den staat niet toe. Dus die laatste laat ik achterwege
en vermeld alleen de eerste. Want al kent mijn zuster1) geen Grieksch, ik ken het wel,
en de Griek zegt: ‘het hemd is nader dan de rok’. Die man dien gij daar voor u ziet,
die zóó vele jaren zich onder mijnen naam heeft verborgen, heeft mij hiermede zijn
dank betaald dat hij twee achterkleindochters van me liet dooden, de eene met het
zwaard, de andere door honger en één achter- achterkleinzoon L. Silanus op een
beschuldiging die... ja was ze rechtvaardig? dat laat ik aan uw beslissing over, Jupiter,
maar, als gij billijk zijt, zult gij moeten erkennen dat ze ook tegen u gericht was.
Maar ik vraag u, Claudius zaliger, waarom hebt gij een enkele van die mannen en
vrouwen, die gij hebt gedood, veroordeeld zonder dat gij eerst hun zaak onderzocht,
ja hen gehoord hadt? Waar heerscht dat gebruik? In den hemel zeker niet. Daar hebt
gij Jupiter, die nu al zoo lang aan de regeering is, die heeft alleen Vulcanus een been
gebroken, hem toch
greep bij zijn voet hij en wierp hem ter neer van den god'lijken drempel

en eens is hij boos geworden op zijn vrouw en liet haar van den Olympus neerhangen,
Maar heeft hij haar gedood, zooals gij Messalina, van wie ik evenzeer als van u de
oudoom was van moeders zijde? Daar ben ik onkundig van gehouden zegt gij. Mogen
de goden u verderven! is 't niet nog veel schandelijker dat gij er onkundig van zijt
geweest dan dat gij haar moordenaar geweest zijt? C. Caesar2) heeft hij voortdurend
vervolgd na zijn dood. Die had zijn

1) Octavia, de zuster van Augustus, heeft een goed deel van haar leven te midden van Grieken
doorgebracht, maar misschien is haar Grieksch nooit heel correct geweest.
2) Door ons gewoonlijk Caligula genoemd.
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schoonvader gedood, maar Claudius ook zijn schoonzoon. C. Caesar verbood dat de
zoon van Crassus den naam ‘de Groote’ zou dragen; Claudius heeft hem zijn naam
terug gegeven maar hem een kop kleiner gemaakt. In ééne familie heeft hij gedood
Crassus, Magnus, Scribonia, drie menschen, zult gij zeggen, die geen duit waard
waren, maar ze waren dan toch maar van edelen bloede, en wat Crassus betreft, dat
was zóó'n zot dat hij wel keizer had kunnen worden. En wilt gij zoo iemand nu tot
god maken? Ziet me dat godgevloekte corpus eens aan. Laat hij eens drie woorden
zonder hakkelen spreken, dan wil ik zijn slaaf worden. Wie zal hem als god vereeren
of hem voor een god houden? Zoolang gij zulke menschen tot goden maakt zal
niemand u voor goden houden. Om kort te gaan, edelachtbare heeren, als ik mij onder
u steeds naar behooren heb gedragen, als ik nooit iemand hard heb bejegend, wreekt
het mij aangedane onrecht. Mijn voorstel luidt’ - en hierop leest hij een stuk voor
van dezen inhoud:
‘De raad der goden
overwegende dat Claudius zaliger heeft gedood: zijn schoonvader Appius Silanus,
zijn twee schoonzonen Pompeius Magnus en L. Silanus, den schoonvader zijner
dochter Crassus Frugi een man aan hem zelven zoo gelijk als de eene waterdruppel
aan den andere, de schoonmoeder zijner dochter Scribonia, zijn eigen vrouw Messalina
en al die anderen te veel om te noemen,
besluite dat Claudius streng worde gestraft, dat hij nooit vacantie krijge van
gerechtszittingen, dat hij ten spoedigste uit den hemel worde verwijderd en binnen
drie dagen van den Olympus.’
Dat voorstel werd aangenomen. Dadelijk pakte Mercurius hem bij zijn kraag en
sleepte hem uit den hemel
daarheen waar, naar men zegt, geen mensch vandaan komt1).

Terwijl men afdaalt langs de via sacra, vraagt Mercurius wat dat voor een toeloop
van menschen was, of

1) Een bekende versregel van Catullus.
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men soms de uitvaart van Claudius vierde. Inderdaad 't was een prachtige stoet,
waarvoor geen onkosten waren ontzien, en een menigte en een muziek van trompeten hoornblazers en alle mogelijke koperinstrumenten zoo hard dat zelfs Claudius het
hooren kon. 't Was een algemeene vreugde en blijdschap, het Romeinsche volk
wandelde rond alsof 't zijn vrijheid had terug gekregen. Agatho en nog een paar
pleitbezorgers liepen te jammeren, maar dat deden ze dan ook van heeler harte.
De rechtsgeleerden kwamen uit hun schuilhoeken voor den dag, bleek, mager,
nauwelijks ademend: 't was alsof ze pas weer begonnen te leven. Een van hen, die
daar de pleitbezorgers de hoofden zag bijeensteken, jammerend over hun ongeluk,
kwam op hen toe en zeide: ik heb 't u wel gezegd, 't is niet altijd kermis. Toen Claudius
zijn eigen begrafenis zag, begreep hij dat hij dood was. Want er werd een lijkzang
aangeheven met volle muziek, in anapaesten:
Laat stroomen uw tranen, maakt rouwmisbaar
op de markt weergalm' uw droevig geklaag
want een man is heen van edelen geest,
geen enkele leefd' in de wereld alom
zijn meerder' in kracht;
ook de snelsten kwam in den draf hij vóór,
met zijn voet, zoo gezwind; geen verzet den Parth
mocht baten, hij wist met zijn pijlen gezwind
den Pers te verslaan, zijn hand zonder feil
bestuurde den boog; den rennende doodd'
één prik van zijn pijl, den vijand te paard,
den Meder, wiens rug zijn kleuren liet zien,
den Brit die voorbij de zee ons bekend
daar woont in de vert’.
Brigantiërs blond van haren, hij dwong
z' aan de keetnen van Room te geven hun hals;
hij dwong d' Oceaan zelfs te duchten de macht
van Romes gezag en haar straffende bijl;
Beweent nu den man dien niemand verwon
in 't rechtspreken vlug, als ééne partij,
of ook wel geen van beide aan het woord
was geweest. Wie zal als rechter nu
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het heele jaar door aanhooren 't pleidooi?
Voor u zal zijn stoel verlaten thans
de rechter van 't volk der zwijgenden hier
de vorst van het honderdstedige rijk.
Slaat, pleitbezorgers, u thans op de borst
gij volkje dat steeds voor geld zijt te koop.
maar gij bovenal die rijken buit
met den beker behaalt, dien gij schudt met uw hand.

Die lofzang behaagde Claudius en hij had graag nog wat langer naar den stoet willen
staan kijken, maar de Talthybius1) der goden pakte hem beet en trok hem, met een
doek over zijn hoofd - want niemand mocht hem herkennen - over den Campus
Martius en daalde tusschen den Tiber en 't viaduct met hem af naar de onderwereld.
Langs een korteren weg was zijn vrijgelatene Narcissus2) vooruit gegaan om zijn
patroon te recipieeren; hij kwam hem, nog blinkend van 't bad, te gemoet en sprak:
‘hoe nu? goden naar menschen?’ ‘Gauw wat,’ zei Mercurius, ‘kondig ons aan.’ Weg
vloog Narcissus. Alles loopt daar naar beneden, dus, ondanks zijn podagra kwam hij
in een oogwenk aan de poort van den god der onderwereld, waar de driekoppige
Cerberus lag, of, zooals Horatius zegt ‘'t honderdkoppig monster’. Even schrikte
Narcissus - vroeger had hij zelf een schoothondje gehad, maar dat was tamelijk wit
geweest - toen hij daar dien zwarten, ruigen hond zag - niks geen hond om graag op
een donkeren weg tegen te komen - en riep met luider stem: ‘Claudius is in aantocht.’
Met handgeklap en onder het geroep van
Wij hebben hem gevonden, o laten wij toch jublen

kwam men toeloopen nl. C. Silius de consul designatus, Iuncus de oudpraetor, de
ridders S. Traulus, M. Helvius, Trogus, Cotta, Vettius Valens, Fabius, allen
slachtoffers van Narcissus. In 't midden der zangers was de balletdanser Mnester,
dien Claudius omdat hij vond dat hem

1) Talthybius is bij Homerus de bode der koningen voor Troje.
2) Naroissus, de oppermachtige hoveling in dienst van Claudius' eerste vrouw Messalina.
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dat zoo goed zou staan een kop kleiner had gemaakt. 't Gerucht van Claudius' komst
was spoedig ook tot Messalina doorgedrongen. Allen snellen toe: vooraf gingen de
vrijgelatenen Polybius, Myron, Harpocras, Amphaeus, Pheronactus, allen door
Claudius vooruit gezonden om toch maar niet zonder gevolg te zijn. Daarop de twee
praefecten Justus Catonius en Rufrius Pollio. Dan de vrienden Saturninus Lusius,
Pedo Pompeius en de twee oudconsuls Lupus en Celer Asinius. Eindelijk Claudius'
broers dochter, zustersdochter, schoonzoons, schoonvaders, schoonmoeders, en zijn
bloedverwanten bijna compleet. In 't gelid kwamen ze Claudius te gemoet. En
Claudius hen ziende riep uit:
où peut on être mieux qu'au sein de sa famille?

Hoe zijt gij zoo allen hier gekomen? Toen antwoordde Pedo Pompeius: ‘Wat, jou
wreedaardig monster? Vraag je hoe? Wie anders dan gij zelf heeft ons hier heen
gezonden, jou vrienden-moorder! Voort naar 't gerecht, ik zal je wel wijzen waar de
zitting gehouden wordt.’
Hij bracht hem naar 't tribunaal van Aeacus. Die was nl. president in moordzaken
volgens de lex Cornelia, en eischte Claudius in staat van beschuldiging te stellen;
daarbij reikte hij deze formule van aanklacht over: ‘vermoord 35 senatoren, 221
ridders, verder burgers talrijk als het zand der zee.’ Niemand meldde zich aan als
verdediger. Eindelijk trad P. Petronius, Claudius' vroegere dischgenoot, vooruit, een
man uit de redenaarsschool van Claudius en verlangde uitstel der behandeling. Die
wordt niet verleend. Onder groote toejuiching houdt Pedo Pompeius zijn klaagrede.
De patroon wou gaan antwoorden. Maar de rechtvaardige Aeacus liet dat niet toe en
veroordeelde na 't aanhooren der ééne partij zeggende
dat is recht dat hij lijdt wat hij zelf aan andren gedaan heeft.

Algemeene stilte en verbazing over deze nieuwigheid, zoo iets was, zeiden zij, nog
nooit gebeurd. Claudius zelf vond het meer onbillijk dan nieuw.
Maar welke straf moest hij ondergaan? Daarover werd
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lang geredetwist. De een zeide dat Sisyphus nu lang genoeg aandrager was geweest,
de ander dat Tantalus van dorst zou omkomen als hij niet eens een opvolger kreeg,
weer een ander dat er nu eens een spaak in 't wiel van Ixion moest worden gestoken.
Maar een van de oude veroordeelden ontslaan dat vond men verkeerd, dan kon
Claudius wel eens dezelfde genade verwachten. Neen er moest een nieuw soort van
straf voor hem worden ingesteld, men moest voor hem uitdenken een werk waarbij
niets tot stand komt, een schijn van genot zonder eenige wezenlijkheid. Welnu,
Aeacus veroordeelt hem om te zitten dobbelen met een beker zonder bodem. Daar
ging Claudius al aan 't grabbelen naar de steenen die steeds wegrolden; te vergeefs
want:
telkens wanneer hij een worp wou doen met den ramlenden beker,
weg was de bodem en weg daar rolden beide de steenen;
raapt' hij ze op en wou een nieuwen gooi hij weer wagen,
kwam hij bedrogen steeds uit; hij leek slechts te werpen, te pakken;
onophoudelijk was het bedrog van de listige teerling,
die steeds gleed door zijn vingers, die vruchteloos trachtten te grijpen;
evenals Sisyphus' last, wanneer hij haast aanraakt den bergtop,
van zijne schouderen glijdt en opnieuw den zwoeger teleurstelt.

Daar trad op eens Caligula op en eischte hem op als zijn slaaf. Hij bracht getuigen
voor de rechters; die getuigen verklaarden dat onder hun oogen Claudius vaak door
Caligula op alle mogelijke manieren geranseld was geworden. Dus wordt hij aan
Caligula toegewezen, die maakte er een cadeautje van voor Aeacus1), en Aeacus gaf
hem aan zijn vrijgelatene Menander voor 't onderzoeken van paperassen.

1) Den rechter in de onderwereld.
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De liefde, die sterker was
Door Willem Kalma.
't Was een naargeestige, dreigende herfstavond, die vreemde, onbegrepen huiveringen
wakker maakte. De wilde wind, die angstig door het half-ontbladerde park rende,
bleef rondsluipen om de hoeken van het oude huis, rukkend aan deuren en ramen,
als zocht hij een toegang om het spooksel van den nacht te ontvluchten. Dan plofte
hij, neerspringende, op het leege terras en huilde, rondtastend in de hoeken, als een
bang kind langs de gesloten blinden.
Maar het huis bleef onverbiddellijk gesloten voor zijn wild rumoer. Daarbinnen
sloop onhoorbaar de geheimzinnige gedaante der nachtstilte door de gangen en hooge
zalen en dekte alles toe met haar raadselachtigen sluier.
In de ruime, hooge zaal zaten wij, tweeën, zwijgend, weerszijden het haardvuur,
in het diepe donker van oude leunstoelen geborgen. De sidderende vlammen der
kaarsen, die geluidloos in hooge luchters brandden, schemerden in de leege
verlatenheid achter ons een goudneveligen lichtschijn, waarin de meubels en oude
portretten geheimzinnig te leven schenen. Maar voor ons was die schijn tot een
onzekeren schemer vervaagd, die door den gloed van de in den open haard smeulende
houtblokken rossig doorgloeid was. Alleen wanneer een vlam uitschoot van tus-
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schen het aarzelend vuur, brandde even een feller rood over onze stoelen, ons gelaat
en onze handen en kleurde, vlammend, de hooge schouw. Dan zag ik ook scherp en
duidelijk de rimpels, die tusschen zijn diep-liggende oogen gegroefd stonden en de
naden, die in zijn blank, hoog voorhoofd waren gesneden. En, terwijl ik hem
gadesloeg, zei ik mij zelf, dat hij oud geworden was, maar een ander mensch ook
dan ik ooit in hem gekend had.
't Was nu drie dagen geleden, sinds ik, na jaren afwezigheid teruggekomen, hem
had weergevonden in de verlaten eenzaamheid van dit oude, kasteelachtige buiten.
Na een vermoeiende reis was ik dien dag van het laatste tramstationnetje door een
klein, stil dorp geloopen tusschen vervallen huizen en verder langs een eenzamen
landweg, waar ter weerszijden heuvelig bouw- en heideland glooide en hoog
kreupelhout, met kleine dennenboschjes afwisselend, tegen de lage hellingen opkroop.
Verwonderd had ik eindelijk stil gestaan voor een hoog ijzeren hek, dat, roestig
tusschen zware, verweerde, blauw-steenen pijlers hangend en door zware boomtakken
overbogen, het verwilderde park, als een eigen wereld afsloot. En terwijl mijn
verbaasde blik als vragend speurde rondom het hooge huis, waarvan ik de grijsheid
ginds tusschen de half-ontbladerde boomen zag schemeren, was ik onwillekeurig
blijven dralen, voor ik het roestige hek had opengeduwd.
Omzichtig, beklemd in de benauwenis der ongewone stilte was ik door de breede
laan gegaan, die achter het hek uitlag. Aan weerszijden waren hier in buitensporigen
groei dichte heesters omhoog geschoten tot over de neerhangende takken der eiken
en platanen, wier machtige armen zich over het pad strekten en tusschen
hoog-uitgegroeide wilde varens was het onkruid voortgewoekerd tot in het midden
der laan. En de ruime perken schenen de in de wildste vormen uitgegroeide struiken
door de fijne, kronkelende lianen van wilde kamperfoelie en wilden wingerd tot een
onontwarbaar bosch aaneengesnoerd.
Terwijl ik voortliep, schoot nu hier dan daar een schuwe vogel uit het hout omhoog.
Snel klapwiekend
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steeg hij de lucht in, waar hij, langzaam aan, ver over de perken en boomen wegdreef
door den fijnen, goudachtigen nevel, die het park doorgloeide.
Aarzelend in deze stille onwezenlijke wereld was ik dan langs verwilderde
rozenstruiken gekomen, waar nog een enkele late bloem kleurde, en dwars over met
groen overwoekerde bloembedden, waar het hoog najaarsgras deinde in den zachten
wind. Toen had ik, het huis naderend, hem de trap zien afdalen van het breede terras,
dat ver in den tuin vooruitstak. Zwijgend en bijna zonder op te zien was hij mij
tegemoet gekomen. Zijn gang was aarzelend en onzeker en zijn blik vragend als van
wie in een onbekende wereld dwaalt.
Met zachte, diepe stem, die vreemd vermoeid klonk, had hij, terwijl zijn droomerige
blik aarzelend om mij tastte, mij welkom geheeten in zijn huis. En terwijl ik nog zijn
tengere hand hield en naar zijn scherp gelaat opzag, was plotseling met verwonderlijke
duidelijkheid de herinnering opgerezen aan een zonnig, met schaduwen overplekt
kloosterplein, door diepe loggia's omsloten, waar naast mij bij het marmeren
fonteinbekken een lange magere monnik met zijn extatische stem een geschiedenis
van het klooster verhaalde.
Maar zonder vragen had hij zich omgekeerd en was mij voorgegaan over het
onbeschaduwd terras een groote, koele hal binnen. Daar had ik op zijn uitnoodigend
gebaar zwijgend plaats genomen in een der oude, bruinleeren stoelen, die van den
matgouden glans van het herfstlicht omgloeid stonden. En toen hij zacht te spreken
begon in die hooge zaal, waarvan de wand tegenover mij vloeiend goud scheen neer
te druipen en het fonkelend licht versplinterde in de oude, kristallen roemers op het
ouderwetsch buffet, was het mij, luisterend, geweest, of de klank van zijn stem,
waarvan ik de woorden niet hoorde, van heel ver kwam uit een wereld, die ik niet
kende.
Beklemmend stil waren sindsdien deze dagen voorbijgegaan. In den droom van
dit huis met zijn holle gangen en groote zalen, zijn diepe vensternissen en hooge
schou-
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wen scheen alle leven tot onwezenlijkheid vervaagd. Er was geen geluid dan soms
het geheimzinnige, zachte opengaan van een deur, ik wist niet waar noch door wien.
Niemand bewoog zich hier dan wij beiden. En alles, het verzorgen van het huis
en de meubelen, het opdienen van de maaltijden, het ontsteken van licht en vuur
scheen door onzichtbare handen te geschieden. Het zwakste geluid kreeg hier een
geheel eigen, bizondere nadrukkelijkheid. En geruischloos met omzichtige schreden
ging ik langs de breede trappen en door de verlaten gangen.
Mijn vriend sprak weinig. En wanneer hij naar mij luisterde was het, of zijn
gedachten ver wegzwierven en zijn oogen iets anders zochten rondom mij.
Maar dezen derden dag was hij nog stiller geweest dan tot nu toe. 's Morgens had
ik hem niet gezien en 's middags aan tafel had hij zwijgend tegenover mij gezeten.
Wanneer hij opkeek, en zijn blik langs mij heen dwaalde naar de onbekende verten
achter het ontbladerde park, had ik zijn oogen onzeker gezien als van een zoekende.
En zijn stem was klankloos geweest, toen hij opstond, om heen te gaan.
Nu zat hij gedoken in zijn stoel als een oud man in den door waskaarsenschijn
doorsidderden schemer. Zijn bleeke, tengere hand steunde zijn hoofd. Zijn vingers
leken fijn en krachteloos als die van een meisje. Soms hief hij even het hoofd op, als
luisterde hij naar den wind, die in de hooge boomen raasde. Hij had nog niet
gesproken, zoolang we hier samen zaten. En het scheen wel, of hij mij vergeten was.
In den haard knapperde een houtblok en een kleine vlam schoot uit in rossigen
gloed. Achter ous was de geheimzinnige stilte van de leege zaal, waarin de
kaarsenvlammen geluidloos sidderden.
Plotseling scheen hij mijn verwonderden blik te voelen. Want hij hief weer het
hoofd op en keek mij aan. Een moede glimlach gleed over zijn gelaat. En het was,
als raadde hij mijn gedachten, toen hij met zachte stem vroeg: ‘Jij begrijpt mijn leven
niet, Willem?’
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Ik keek hem aan. Maar voor ik antwoorden kon, ging hij voort: ‘En ik dat van jou
niet.’
Ik heesch mij een weinig op uit den diepen leunstoel, waarin ik zat weggezakt.
Maar hij sprak al weer door.
‘Ik weet, wat je zeggen wilt. Jouw leven is als dat van de meeste menschen. Maar
dat is het juist, dat is het juist.’
Zijn kin rustte weer in den kuil van zijn hand, welker bloedelooze vingers langs
zijn bleek gelaat gewaaierd stonden. Peinzend staarde hij in het haardvuur.
‘Het is, of de menschen geen verleden hebben’, zei hij zacht, als voor zichzelven,
‘of iedere nieuwe dag hun een nieuwe wereld en een nieuw leven brengt.’
Dan liet hij zijn opgeheven arm als krachteloos neerzinken en boog zijn hoofd
zich dieper.
Ik keek opmerkzaam naar hem. Zijn gelaat was hoekig nu met de strak-gespannen
trekken, en bij het schijnsel van het vuur, dat tusschen ons opvlamde, zag ik zijn
voorhoofd pijnlijk saamgetrokken.
Achter ons knetterde een kaars. Hij wendde met een moe gebaar het hoofd even
om, maar keek dan weer, als had hij niets gezien, voor zich naar de kleine vlammen,
die om de houtblokken lekten.
‘Het is wel gemakkelijk’, begon hij opnieuw, ‘wel gemakkelijk.’ En terwijl hij
zijn gelaat een weinig naar mij toekeerde, trok een zwakke glimlach om zijn dunne
lippen.
‘Het is ook wel noodig misschien in het leven, dat daden vraagt. Maar ik kan het
niet, ik kan het niet. Iederen dag beleef ik opnieuw de dagen en de jaren, die voorbij
gingen.’
‘Maar dien dag zelf zie je niet,’ zei ik glimlachend.
‘Dien dag niet?’ vroeg hij, als nadenkend, zonder op te zien. ‘Toch wel, maar
anders dan jij. Wat is die dag, wat is het oogenblik anders dan de uitkomst van het
verleden? Wat ben je zelf dan de ontroeringen, die je onderging?’
‘Maar de toekomst,’ begon ik schuchter.

Onze Eeuw. Jaargang 16

290
Hij lachte medelijdend en hief zich, steunend op de armleuningen, wat overeind in
zijn stoel.
‘De toekomst, ja, die zoek jij, die zoeken allen. Ze loopen achter iets aan, waarvan
ze niet weten wat het is en of het ooit eenige waarde voor hen zal hebben. En de
schat van het verleden, die zich hun aanbiedt, laten ze onaangeroerd.’
Zijn gestalte zonk snel terug in het donker van den diepen stoelrug. En ik zag nog
maar alleen zijn vreemde bloedelooze vingers, die zijn hoofd steunden.
‘Je weet’, begon hij weer met zachte, weeke stem, ‘dat ik ze hier dichtbij voor het
eerst ontmoette. Ik heb je haar portret nog gestuurd. Zoo was ze als jong meisje en
in de eerste jaren van ons huwelijk. Later is ze wel veranderd, tijdens haar ziekte
vooral. Maar zóó is ze voor mij gebleven.’
‘Ze was nog erg jong, niet?’ vroeg ik, toen hij zwijgen bleef.
‘Jong?’ herhaalde hij. ‘Maar jij kent ze niet. Niemand kende ze dan ik. Want ze
was anders dan ze scheen. Haar ziel was een andere.’
Zijn tengere hand streek als vermoeid langs zijn voorhoofd.
Dan ging hij voort:
‘Ze hield van dit huis. Daarom heb ik het gekocht. En hier hebben we die jaren
geleefd als in een eigen wereld. Nu kan ik hier immers niet meer vandaan, nooit
meer.’
Hij keek mij vragend aan, als verwachtte hij een bevestiging en ik knikte even.
‘Ik heb het altijd wel geweten, dat zij blijven zou,’ hernam hij dan gelukkig
glimlachend. ‘Want haar ziel was een andere dan die van de menschen. Nu leeft ze
naast me, iederen dag, evenals vroeger... Ja, jij gelooft dat niet. Jullie ziet niet anders
dan de lichamelijkheid. Dat maakt je leven juist zoo arm. Want er is zooveel meer
nog. Het is overal. Het gaat met je, het zit naast je, het spreekt met je. Als je het maar
zien en hooren wilt.’
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Hij keek mij even aan, terwijl ik in huiverende verwondering luisterend naar hem
zat toegebogen. Dan zwierf zijn blik weg naar het duister der zaalhoeken, en zachtjes
vervolgde hij:
‘'s Morgens al, wanneer ik opsta, zie ik ze naast me staan voor het uitspringende,
open hoekvenster van mijn slaapkamer, waar je soms als een vreemde, glinsterende
streep de verre zee zien kunt en waar de wolken zeilen door de zonnige lucht boven
het wijde land tot over de boomen van het park. Dan zie ik haar goudblond hoofd
luisterend zich overbuigen, wanneer in de glinstering van den wijden hemelkoepel
een leeuwerik zingend stijgt en het gouden geluid als in glinsterdruppels neersproeit
over het open land met zijn boomen en heuvelreeksen. Op haar gelaat bloeit, als zij
luistert, altijd weer de blijde glimlach open van een verrast kind. En in de zonnigheid
van dien glimlach nog gaan we over het ruime portaal de breede trappen af naar de
ruime hal, waar voor een der open deuren bij het terras de tafel gedekt staat. En
verwachtend loopen we naar buiten, als verheugde kinderen, den uchtendlijken tuin
in, waar in het blanke licht de fonkelende dauwdruppels nog parelen aan de hooge
struiken.
Na het ontbijt, in de koele morgenuren, zit zij, terwijl ik werk in de bibliotheek,
stil bij me in een der diepe vensterbanken of in haar lage stoeltje, dat daar altijd klaar
staat. Soms komt ze naast me staan en buigt over mijn schouder kijkend naar wat ik
schrijf. Dan zegt ze iets, een enkel woord, en in den klank van haar stem bloeien nog
als vroeger, voor mij de schoone verborgenheden van het leven open. Als ik opkijk,
zie ik haar glimlach, die is als een zoete bekentenis. En aan mijn schouder voel ik
de liefkoozing van haar hand, die mij raakt. 's Middags wandelen we samen of zitten
op het terras of op de bank, die je wel gezien hebt in het park, waar de boomen
overheinen en waar je een ver uitzicht hebt over het heuvelige land. De vorige week,
toen het geregend had, zaten we er ook, en haar gelaat was over-
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schaduwd van peinzende verwondering, terwijl zij luisterde naar de druppelen, die
op de blaren tikten.
‘Dikwijls vertelt ze me, terwijl we daar zitten, weer van haar jeugd, en hoe ze als
meisje droomde door deze verwilderde lanen in de lange jaren, dat het huis onbewoond
stond. Dan zoeken we vaak ook de wilde bloemen en ik kniel naast haar om ze van
tusschen het mos te plukken. En glimlachend zien we op, wanneer onze handen
elkaar raken.
Na den eten gaat ze rusten in haar kamer boven, want ze is niet sterk. Dan luister
ik verlangend, of ik nog haar stap niet hoor, terwijl ik wacht in de groote zaal, waar
het avondlicht aarzelt langs de wanden. En 's avonds zitten we voor de open deuren,
tot op het blauwe hemeldoek, dat boven het park is uitgespannen, de fijne
zilverknopjes der sterren worden vastgestoken en het witte maanlicht,
zilver-glinsterend op de roerlooze bladeren en wazige droomsluiers spinnend tusschen
de dichte bosschages, het park omtoovert tot een geheimzinnig droomenland.
Soms staat ze zachtjes op en zie ik haar slanke gestalte ruischloos wegglijden naar
den ouden vleugel in dien hoek. Dan begint in de wondere stilte van den nacht een
glinsterende klank te parelen en nog een en nog een. Die stijgen als zilverlichtjes in
het blauwe duister en om mij heen ruischt een glinsterende regen neer.’
Als vermoeid hield hij even stil. Ik hoorde zijn adem gaan. Hij zat wat
vooruitgeschoven in zijn stoel en om zijn luisterend hoofd, dat in extatische verrukking
was opgeheven, gloeide een uitschietende haardvlam een aureoolachtigen schijn.
Het was, alsof hij tot zich zelf sprak, toen hij weer voortging:
‘Laatst, je weet wel, waren we 's middags ver weg gewandeld, tot waar de hei
afglooit naar het lage land. Toen heeft ze 's avonds dat lied gezongen, waarin zoo
wonderlijk het verlangen trilt en het was me...’
Hij zweeg plotseling en scheen aandachtig te luisteren. Een raadselachtige glimlach
gleed over zijn gelaat. Dan
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stond hij op, liep naar de deur, opende die en boog luisterend het hoofd den gang in.
Toen hij terugkwam, schudde hij even ontkennend. Op zijn bleek gelaat gloeide een
donkere blos en ik zag zijn blik als die van een droomende.
‘Hoorde je het ook niet?’ vroeg hij zacht, mij aankijkend.
‘Wat?’ vroeg ik terug.
Maar hij antwoordde niet. Vooruitgeschoven op zijn stoel, hield hij luisterend het
hoofd vooruitgebogen. Zijn gelaat was vreemd-verstrakt in gespannen verwachting.
Maar plotseling wendde hij zich naar mij toe en greep mijn pols.
‘Hoor,’ fluisterde hij gejaagd.
't Was, of hij mij mee wilde trekken binnen den kring zijner verrukkingen.
‘Hoor,’ zei hij nog eens, ‘haar voetstap.’
Ik luisterde.
‘Wie is dat?’ fluisterde ik.
Maar hij lette niet op mij, ging zich nog dichter naar mij toebuigend, in denzelfden
gejaagden toon voort: ‘Hoor, nu loopt ze naar den grooten spiegel, die tusschen de
ramen staat en waar ter weerszijden in de groote luchters de kaarsen branden. Daar
zit ze in den gouden mantel harer haren, haar zacht gelaat overbloosd van het
kaarslicht.’
Dan luisterde hij weer en ik ook. Ik voelde zijn heeten adem langs mijn gelaat
strijken. En zijn vreemde oogen keken mij strak aan, zonder mij te zien.
Nauw hoorbaar knapte het hardvuur. In het groote huis hing de nachtstilte als een
ondoordringbaar gordijn.
Maar plotseling scheurde een scherpe, trillende klank het schrijnend vaneen.
Huiverend wilde ik mij oprichten. Maar zijn hand, mijn pols omklemmend, hield
mij terug. De vreemde klank breedde voller uit, trilde dan, langzaam verdoffend,
weg als naar geheimzinnige verten. Maar een nieuw geluid brak open, schrompelde
ineen en verstierf. Dan nog een en nog een, meerdere. De scherpe slagen kwamen
traag, maar met onverbiddelijke zekerheid. En hun uitstervend geluid
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scheen, als dat van lichte voetstappen, te echoën in de stille gangen van het huis.
De oogen van mijn vriend, die strak-luisterend naar mij gericht waren geweest,
verdofte. Hij liet mijn pols los en schoof wat terug in zijn stoel.
‘Het is nu tijd,’ zei hij zacht. ‘Ze zal dadelijk komen.’
Ik vroeg niets meer, maar wachtte onbeweeglijk. Achter ons knetterde opnieuw
een kaars en omkijkend zag ik haar vlam opschieten en versterven. Ergens in het
huis ging nauw-hoorbaar een deur open.
‘Ze komt altijd langs de wapenkamer’, fluisterde hij weer. ‘Op het portaal staat
ze even stil en buigt zich over de trapleuning naar de schemerige hal. Op de trap hoor
je haar stap niet, zoo licht is ze. Maar in den gang..’
Hij richtte zich weer wat op.
‘Hoor’, zei hij, ‘hoor maar’.
In benauwende verwondering boog ik mij luisterend vooruit en staarde in
vreemd-gespannen verwachting naar de deur. 't Was of ik dadelijk haar, zijn vrouw,
zou zien binnentreden en ik zag al haar zachte, blonde gezicht, met het goudpoeder
van het kaarslicht overstrooid, in de omlijsting harer goud-glanzende haren en met
den vreemden, weeken glimlach, dien ik van het portret kende. Door den gang hoorde
ik een lichten voetstap, die de deur scheen te naderen.
Achter ons begon opnieuw een kaars te knetteren, maar ik lette er niet op. Rechtop
in mijn stoel luisterde ik.
Daar ging diep in de zaal achter ons een deur open. Nauw-verwonderd keerde ik
het hoofd om en vorschte in het schemerig duister. En, achter het lichtgordijn van
de enkele nog brandende kaarsen meende ik een gestalte te zien voortglijden. Soms
was het, of ik in den lichtkring van een kaars duidelijker haar gedaante ontwaarde.
Dan zag ik haar even staan bij den ouden vleugel. Maar ze gleed weer weg in het
ijle en verdween zonder dat ik begreep waarheen.
Ik keek naar mijn vriend, die nog beweegloos te

Onze Eeuw. Jaargang 16

295
luisteren zat. Een gelukkige glimlach lichtte over zijn gelaat. Ik wilde wat zeggen,
maar kon niet.
‘Ja, ja’, hoorde ik hem fluisteren, ‘het is beter, kom nu’.
Daar stond hij langzaam op en liep zonder om te zien, zeker als een slaapwandelaar,
naar de deur. Voor hij weg ging, zag ik nog zijn vreemd-lichtenden glimlach.
In wondere beklemming bleef ik beweegloos in mijn stoel en luisterde. Achter
mij wapperde een kaars haar roode vlam door den schemer en doofde knetterend uit.
Maar in den gang hoorde ik immers twee voetstappen gaan. Klommen ze niet op
langs de trap en bestegen het portaal?
Boven kraakte een deur open.
Dan was er niets meer dan de stilte, waartegen vergeefs het heftig rumoer van den
herfststorm opbotste.
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Verzen
Door Herman van den Bergh.
Zwanen.
Ze waaien nader als de tijd:
we zien geen werken in hun vleugels,
de stroom is altijd met hun vaart mee
en hunne vaart is zonder vechten;
Ze rusten in 't onmooglijk leven
dat lucht en water voor hen spreiden;
ze streven niet, gaan tòch vooruit....
hoe zouden zij wel in den dood zijn?
Hun hoofd is hoog en vol van wil,
maar zonder liefde hunne lijven
en zonder hartstocht hunne harten....
hoe zouden zij wel in den dood zijn?
Alleen in de laten avond buigen
ze hun wit hoofd naar 't watervlak
en drinken 't water uit de maan,
die mijne handen geel-verglaast.
..Zou dat de dorst na langen strijd zijn?...
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Vroege lente.
De wereld droomt - en witte nevels liggen
op aarden banken sluimrend uitgestrekt
alsof nu al hun zeil gestreken is
en 't luie scheepsvolk weigert bij te zetten.
Over den weigrond wiekt de stilte nader;
in vroege geuren, uit het veld gepuurd,
kondigt de hemel als met broos gelui
de goddelijke ontijdigheid der lente.
Het donker drenkt de wijd-gewelfde kelken
van onze dorstig ingehouden ziel
met weel'ge, peinzende vertrouwlijkheid,
glimlachend van geluk. - Zóó, voor ons beiden,
is deze nacht een engel, zachtbevleugeld
met liefde, die witmarmer-voetig schrijdt
hóóg bovenuit den duizeldronken storm,
waarin ons oud geweten werd ontbladerd;
zoodat, terwijl wij langs de slooten wand'len,
het vaag besef, dat er nog smart bestaat,
als 't allerlaatste blad in zomerdood
neerdwerrelt en w'er snel den voet op zetten.
-------------o, Weelde! niets te zien dan één gelaat,
samen den luwen lentewind te drinken
en om en over ons de zwart-fluweelen
verinniging van kamers zonder licht!....
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Een liefde.
Een liefde, naar mij toegetreden
door lichte, morgenlijke steden,
is in den morgen opgegaan:
mijn hoofd, nu fier en forsch gedragen,
groeit vol bewustzijn naar het dagen
en heeft den luiden roep verstaan.
Een liefde, luistrend langs de wegen
en in de zon omhoog gestegen,
verstilt mij met onmeetlijkheid:
ik spreek geen woord in de valleien
maar laat mijn moede voeten glijen
zeker van onvergeetlijkheid.
Een liefde, goud-omgloord en paarse,
vaal-vlammend - een gewijde kaarse
in bevende belijdenis schrijdt, als ter feesten opgetogen
zoo vreugdvol, door de donkre bogen
van 't hart, dat niet te wijden is!
Een liefde, die mij luchte wiegelt
en in mijn zoete zinnen spiegelt,
vroom en aandachtig neergeleid,
glanst als een offer opgedragen
en zegent àl mijn blijde dagen
tot zusters van barmhartigheid.
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Zon.
Brand je paden in het koorn,
midden door de stijve halmen,
midden door de stroeve walmen
die zich richten, rood van toorn!
Brand je stegen in mijn huis,
door de voegen uitgereten,
door de muren opgespleten
van die preutsche pannenkluis!
Brand je wegen in de straat
dwars door oogen toegenepen,
dwars door vingers saamgeknepen,
van een dronken, dommen staat!
Brand je banen door het bosch
tusschen schutterige stammen,
tusschen zonneschuwe zwammen,
tusschen heel dien zwarten tros!
Brand je binnen in mijn hart:
zie! ik zet mijn borst al open
dat de gele stralen loopen
naar mijn hunkerende hart!
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Verzen
Door C.A.B. van Herwerden.
Rups en vlinder.
Er stond aan de uiter-duinenrand
Een kruiskruidplant
Als wachter.
Het blonde strand, de blauwe zee,
De lichte lucht
Daarachter.
In geel en zwart livrei-pak zat
Op 't kartelblad
Van onder
Een rups naar lust te knage', en hoog
Het kruid omvloog
Een wonderteedere purpren vlinder, scheen
Een vlammetje om de sterren heen
der bloemekransen;
Het fladderflipte er even neer,
Zat roereloos, dan wipte weer
Aan 't dansen.
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In 't helm voorover, lang-uit lag
Een jongen, zag
Naar rups en vlinder.
En wetend beider tweeheid één,
Hij blijde scheen
Zich vinder
Van groot geheim, en om zijn mond
En de oogen rond
Trok 't beven
Van vreugde dat hij 'n wonder woord
Voor 't eerst verstond
Van 't Leven.
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De stervende leeuwerik.
Leven-gevende Lente-dag. De wolken dreve' in 't blauw voorbij.
Een vleugel-lamme leeuwrik lag
Op de open wei.
Bij ieder wind die langs hem streek
Zwol zijn verlangen 't lijfjen, - uitbeefden zijn vlerken, er ontweek
Een zwak geluid:
Een smeekend droef gevezel van
Wat stijgens-ree niet stijgen mag,
En zingens-ree niet zingen kan
Een Lente-dag. Hij hoorde 't juichende gewiek
Van ver omhoog en vlak nabij,
En fladderde eenzijds op, - dan ziek
Zwijmelde hij.
En lag nu tusschen 't groeiend gras,
't Ontbott'-ontbloeiend fijn getril
Van wat ten leve' ontwakend was,
Roereloos stil.
................................
Al hooger klom in 't wolk-bevrijd,
Bodemloos blauwe hemel-meer
De zon, zendend naar alle zijd
Haar stralen neer,
Totdat zij boven 't diertje stond,
Vlammende gloed door de oogleen dicht.
Toen was 't als hieve' 't van den grond
Vleuglen van licht; -
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Of 't steeg al hooger, hooger omhoog,
Zoo hoog als nooit het vliegen kon, - en zweefde - en rustte niet, maar vloog
In 't hart der zon.
Toen, licht als 't licht, jubelend blij,
Van Lente en Leven, 't lied ontvlood
Het bevend keeltje.
Dan terzij
Zwijmde het... dood. -
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Binnenlandsch overzicht.
Het overlijden van Bos en Talma. - De Statenverkiezingen. Vredes- en
oorlogsbelastingen.
Men moet, in dezen tijd, steeds in 't oog blijven houden dat onze politiek uit twee
ongelijkwaardige helften bestaat: een normale en een abnormale. De beteekenis van
de normale helft is het grootst voor de toekomst, gering daarentegen voor het
oogenblik. Van de abnormale valt juist het omgekeerde te zeggen.
Laat mij ditmaal dan nu maar eens in hoofdzaak blijven bij het voor 't oogenblik
minst belangrijke deel van onze politiek: het normale.
Als hoofdmomenten daarin vallen, sedert het vorige overzicht verscheen (in de
Mei-aflevering van dit tijdschrift) aan te teekenen: het overlijden van de heeren Bos
en Talma, de Statenverkiezingen en de behandeling, door de Tweede Kamer, van
een aantal wetsontwerpen van beteekenis. Met dit laatste heb ik in 't bijzonder het
oog op de ontwerpen tot dekking van het twintig-millioenstekort. Want dit hebben
de normale en de abnormale helft van onze politiek thans gemeen: dat in beide de
financiën een voorname plaats innemen.
Het overlijden van de heeren Bos en Talma vormt een tweetal feiten van politieke
beteekenis omdat deze beide mannen staatslieden waren van ongewonen rang. In 't
bijzonder de heer Bos. Door diens persoonlijke eigenschappen had hij niet alleen,
links én rechts, een groote mate van gezag maar genoot hij ook veel vertrouwen. Wat
van Talma, ten gevolge van diens meer agressieve natuur, niet is te zeggen. In Bos
is daarom dan ook zoo ontzaglijk veel verloren omdat hij een van de zeer zeldzame
figuren in de politiek was die, schoon bezield met sterke en klare overtuiging,
vereenigingspunten vormen. Een tweede politiek vereenigingspunt voor de linkerzijde,
zóó sterk als Bos, bezat die linker-
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zijde niet en het was dan ook in 1913, toen de Koningin eenmaal besloten had tot de
poging in de richting van een Kabinet der vereenigde linkerzijde, volkomen klaar
dat Bos daarvoor de aangewezen uitvoerder wezen moest. Het is niet zijn schuld
geweest dat die poging niet is geslaagd; van eenigen bijzonderen invloed op den
gezondheidstoestand van Bos is die mislukking, wat men daaromtrent beweerd moge
hebben, naar ik geloof en naar ik meen te weten, overigens niet geweest. Bos heeft
later, bij de begrootings-discussie in 1913, van de socialisten harde woorden moeten
hooren over wat zij voorstelden als een truc en een politieke manoeuvre die niet
ernstig bedoeld zou zijn geweest. Maar dat waren uitingen van de onbehaaglijke
positie waarin die heeren zichzelven gevoelden en daaraan is men in de politiek al
lang gewend. Bos was een gevoelig, maar waarlijk geen overgevoelig man. Daarvoor
bezat hij te veel nuchteren zin en te veel frisschen humor.
Het heengaan van Bos is voor ons gansche politieke leven, niet alleen voor dat
der linkerzijde, een onherstelbaar verlies omdat zijne figuur ook zulke schoone
mogelijkheden bevatte voor allerlei denkbare verschuivingen in de partijverhoudingen.
Hij was, schoon vrijzinnig-democraat, door en door liberaal gebleven en hij had
nochtans zooveel sympathieën onder de socialisten èn onder de rechtschen, dat hij,
als er eens een andere partijscheiding kwam, ook dan weder, als democraat, een
leider zou zijn gebleven, want hij was een figuur met schier onbegrensd politiek
perspectief.
Talma was anders. Talma werd, goeddeels tengevolge van zijn
prikkelend-agressieve eigenschappen, ter linkerzijde uitsluitend als een tegenstander
beschouwd en zelfs door menigeen daar - gehaat. Een algemeen politiek
vereenigingspunt als Bos was hij zeker niet en de herinnering aan de behandeling
van de Bakkerswet en der verzekeringswetten rechtigt tot den twijfel of hij het zelfs
voor de rechterzijde wel was. Maar een sterke politieke figuur was hij stellig. Talma's
mislukking in zake de Bakkerswet en het partijkarakter dat zijn overwinning in zake
de verzekeringswetten heeft gedragen, is, wat de eerste belangt geheel doch wat de
tweede betreft slechts ten deele toe te schrijven aan persoonlijke eigenschappen: aan
een zekere onklaarheid van conceptie en aan eenig gemis aan reëelen zin dat hem
een voorliefde deed hebben voor bureaucratische bedenksels. Bij de
verzekeringswetten heeft hij echter voornamelijk, als kampioen der rechtsche
partijprograms en dan ook met de rechterzijde, het fatum ondergaan van de leuzen
dier programs. Men zat daaraan nu eenmaal vast en had ze niet
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tijdig bijgewerkt. En zoo moest men maar vechten voor iets dat, althans wat de
Ouderdomsvoorziening betrof, bij velen niet populair meer was. Men heeft dat nog
zoowat verholpen door het plotseling en afzonderlijk invoeren van een
‘overgangsbepaling’ die 75 jaar lang moet werken en waarmee de zaak eerst recht
is verknoeid. Onze sociale wetgeving sukkelt thans dan ook aan de gevolgen der
partij-overwinning waartoe de programleuzen Talma hebben gedreven. En het zou
mij niet verwonderen indien de mogelijkheid, om in zijne wetten de grootste gebreken
vóór de invoering nog te herstellen, thans, na zijn dood, verder is verwijderd geraakt
dan ooit. Ik vrees dat de sociale erfenis van Talma voor de rechterzijde nu een soort
van poesaka is geworden en dat zij het onveranderd invoeren van zijn wetten als een
mystieke eereschuld jegens zijn nagedachtenis zal gaan beschouwen. Een uiting in
het Voorloopig Verslag der Eerste Kamer over de Ouderdomswet schijnt deze vrees,
althans ten aanzien van een deel der rechterzijde in dàt college, reeds te bevestigen.
Talma is geen ‘groot man’ geweest. Misschien ware hij het geworden als hem een
langer leven was gegund. Zelfs Bos trouwens was het hoogstens slechts onder het
licht der actualiteit; in dat der historie zal men ook hem niet zoo weidsch kunnen
rangschikken.
Doch wat dezen beiden menschen hun waarde en beteekenis gaf in ons
hedendaagsche openbare leven, dat was: hun stevig idealisme.
Want dat is het dat den geestelijken leider onderscheidt van den gewiksten
geestelijken ambachtsman, en dat zulk een leider de kracht en de bezieling geeft tot
den rusteloozen scheppenden arbeid dien Bos en Talma hebben verricht: het gouden
geloof in eigen idealen.
***
De uitslag der Statenverkiezingen heeft, wat de partijen belangt, slechts ééne partij
reden gegeven tot onvermengde vreugde: de sociaal-democratische. Haar eindresultaat
is: 27 zetels winst. Terwijl de sloten der rekeningen van de vrijzinnigen en van de
rechterzijde zijn: onderscheidenlijk 23 en 4 zetels verlies.
Uit deze cijfers blijkt, dunkt mij, voor ieder die ze niet benadert met de
vooropgezette bedoeling om er uit te distilleeren wat hij er graag uit halen wil, dat
de strijd nagenoeg geheel langs de rechterzijde is heengegaan en hoofdzakelijk is
gevoerd tusschen vrijzinnigen en socialisten. Curieus genoeg, op 't eerste gezicht
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althans, wanneer men bedenkt dat deze twee groepen bij de herstemmingen elkaars
bondgenooten zijn geweest, overal waar zij een rechtschen mededinger hadden. Zelfs
op vast omlijnd accoord.
Maar niet zoo wonderlijk wanneer men overweegt dat de feitelijke beslissing reeds
aanwezig was in de cijfers van de eerste stemming en dat de verkiezing toen nagenoeg
overal het karakter droeg van een z.g. ‘driehoeksverkiezing’ waarbij de drie
hoofdgroepen elkander vrijelijk bestreden. Wanneer men nu verder nagaat dat bij
die verkiezing zoowel door de vrijzinnigen als door de socialisten de leuze: vóór
Algemeen Kiesrecht en Staats-‘Pensioen’ is aangeheven als strijdkreet (door de
vrijzinnigen bovendien hier en daar de dwaze leuze: Vóór het Ministerie) en wanneer
men dan ziet dat onder deze leuze niet meer is behaald dan een totaal-winst van 4
zetels op de rechterzijde, dan moet men tot de slotsom komen dat deze strijdkreet
geen of weinig indruk heeft gemaakt op de massa der kiezers. De stemming die den
hoofdtrek heeft bepaald in het beeld van den einduitslag, dat wil zeggen die de
verschuiving van 27 vrijzinnige zetels naar de socialisten heeft veroorzaakt, moet
dan ook door een andere neiging zijn teweeggebracht. En het ligt voor de hand aan
te nemen dat die neiging werd gevormd door de, goeddeels ongerechtvaardigde maar
nu eenmaal in breede kringen bestaande, ontevredenheid over de economische
crisis-politiek der Regeering. De vrijzinnigen, die het naast bij de Regeering staan
en van wie eenige organen bovendien de onvoorzichtigheid (en dwaasheid) hadden
begaan om speciaal voor deze verkiezing de leuze: ‘Vóór de Regeering’ aan te heffen,
moesten vanzelf door die ontevredenheid het scherpst worden getroffen. En de
socialisten die, als altijd, zelven geen Regeeringsverantwoordelijkheid aanvaardend,
zéér vrijmoedig waren geweest in hun critiek op minister Posthuma, moesten
profiteeren van de malcontentie.
Zoo heeft deze verkiezing voor een zoo vreedzaam slag binnenlandsche colleges
als onze Provinciale Staten voornamelijk gestaan in het teeken van - een
crisissymptoom.
Het kan zijn nut hebben, ook hier een samenvattend cijferoverzichtje te geven van
den uitslag dezer verkiezingen, al hebben de dagbladen dat reeds gedaan. Men kan
het hier gemakkelijk naslaan als men later zijn geheugen eens wil opscherpen. Ik
geef hieronder dus een staatje ter vergelijking van de samenstelling der Provinciale
colleges vóór en na Juni 1916. Ik geef daarbij telkens de totalen voor linker- en
rechterzijde maar plaats, bij de
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linkerzijde, het daarin begrepen aantal socialisten tusschen haakjes. Men krijgt dan
het volgende overzicht:

Zeeland

Vóór Juni 1916
L.
daarvan
s.d.
20
(0)

22

Na Juni 1916
L.
daarvan
s.d.
19
(0)

R.

R.
13

Gelderland 26

(0)

36

27

(0)

35

Overijsel

(3+1)

24

24

(3+1)

23

Zuid-Holland 34

(2)

48

38

(10)

44

Utrecht

11

(1)

30

9

(1)

32

Drenthe

35

(0)

0

33

(2)

2

Groningen 42

(6)

3

41

(11)

4

Friesland

(12+1)

23

30

(19+1)

20

N.-Holland 54

(16)

23

55

(21)

22

N.-Brabant 3

(0)

61

3

(0)

61

45

0

Limburg

23

27

0

45

Ten aanzien van twee provincies (Friesland en Overijssel) ziet men het
socialistische cijfer door een plusteeken verdeeld. Dat meende ik te moeten doen
omdat de socialisten in elk dier provincies ook nog één ‘wilde’ in de Staten hebben.
En dat zoo'n ‘wilde’ zijn naam eer kan aandoen, is o.a. gebleken bij de
Eerste-Kamerverkiezing in de Overijselsche Staten waarbij de ‘wilde’ socialist
Bennink hardnekkig het parool van de S.D.A.P. in den wind sloeg en zich van
mede-beslissing onthield onder zijn eigen parool: zwart of blauw - voor mij is 't.....
grauw Dientengevolge heeft het lot moeten beslissen en dat heeft den heer Van der
Lande uit, en den heer Stork in de Eerste Kamer gebracht. Het is niet voor het eerst
dat dergelijke verrassingen in de Overijselsche Staten gebeuren (men herinnert zich
nog wel, van een tiental jaren geleden, het liberale Statenlid dat stilletjes rechts
stemde.... totdat het gemerkt werd) en dat de fortuin juist den heer Stork gunstig was.
Dit laatste is overigens voorshands de eenige wijziging die de uitslag der
Statenverkiezingen heeft gebracht in de samenstelling der Eerste Kamer die
dientengevolge thans uit 30 rechtschen bestaat (17 roomschen, 9 anti-revolutionairen
en 4 christelijk-historischen) en 20 linkschen (15 liberalen, 2 vrijzinnig-democraten
en 2 socialisten). Er is echter, in het beeld van den stembusuitslag, een accidenteele
trek die het voor de rechterzijde minder gemoedelijk maakt dan het in zuiver numeriek
opzicht er uit ziet. Dat is namelijk het feit dat de winsten van rechts hoofdzakelijk
zijn betaald in
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provincies waar ze weinig practisch actueel effect kunnen hebben, hetzij omdat de
rechterzijde daar toch reeds zeer sterk in de meerderheid was hetzij omdat ze, ondanks
de winst, zeer in de minderheid is gebleven. Terwijl daartegenover de verliezen
voornamelijk zijn geleden op gewichtige punten. In Friesland, waar het verschil
slechts 4 zetels ten nadeele van rechts bedroeg, is het thans 10 geworden. Overijsel
sloeg, met één stem, om... behoudens de gezindheid van den heer Bennink. En op
het belangrijkste punt, in Zuid-Holland, slonk de rechtsche meerderheid van 14 zetels
tot 6. Dat levert onaangename mogelijkheden voor de rechterzijde op ten aanzien
van de toekomst.
Doch die kunnen zich dan toch eerst over drie jaren voordoen. Tot zoo lang blijft
de Eerste Kamer, actueel èn potentieel (d.w.z. voor wie weer eens een Eerste
Kamerontbinding mocht wagen) overwegend rechts. De politieke positie van de
rechterzijde is dan ook door deze verkiezingen weinig aangetast. Niet alleen voor 't
oogenblik doch ook voor de naaste toekomst.
Heeft men van het dóórdringen van dit feit in het bewustzijn der rechterzijde reeds
een uiting kunnen vinden in de woorden die de heer Nolens sprak bij de behandeling
der jongste wijziging van de Landstormwet? Minister Cort van der Linden had
verrassend ingegrepen in de discussie door te verklaren dat verwerping van dit
wetsvoorstel door het gansche Kabinet als een votum van wantrouwen zou worden
opgevat. Dit was zeker verrassend want thans was slechts een betrekkelijk kleine
wijziging aan de orde nadat verleden jaar de premier geen dergelijk woord had
gesproken toen de belangrijke wijziging aan de orde was... en werd ontzield. En in
de korte gedachtenwisseling die op dit verrassende ultimatum volgde, kreeg men
van den leider der Roomsche fractie te vernemen dat hij tegen de motie-Ter Laan
zou stemmen (die inkrimping van het parate leger vroeg) doch dat hij, indien hij de
motie in 's lands belang had geacht, zich niet van vóórstemmen zou hebben laten
weerhouden door de overweging dat hij daarmee ‘den Minister van Oorlog of het
geheele Kabinet weg zou sturen’. Zulk een krasse uiting van, althans theoretisch
absolute, onafhankelijkheid jegens het Kabinet heeft, in zake het defensiebeleid, nog
geen lid van rechts tijdens deze crisisjaren doen hooren. Ook de heer Nolens niet,
bij de laatste begrootingsbehandeling.
Voelt men zich rechts door de Statenverkiezingen in zijn politieke positie bevestigd
en meent men ook dáár wellicht te profiteeren van de vlaag van malcontentie tegen
de Regeeering?
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Zóózeer, dat men zelf de teugels desnoods wel wil overnemen?
It is an ill wind that blows nobody any good.

***
Het normale en het abnormale deel van onze politiek hebben - zoo schreef ik in
den aanvang - dit gemeen: dat in beide de financiën een voorname plaats innemen.
Wij komen hiermede dus min of meer op het punt van overgang tusschen de twee
deelen.
Op 't stuk van het normale deel staat het er, financiëel, nog steeds zóó voor: Er is,
op den gewonen dienst, een ongedekt tekort van 20 millioen. Wel is waar meende
men dat, door het meevallen, tot nu toe, van de opbrengst der middelen in 1916, het
tekort zou zijn geslonken maar Minister Van Gijn heeft de Kamerleden die deze
illusie bleken te koesteren, onmiddellijk ontnuchterd. Het is wel zoo; het tekort zal
vermoedelijk wel krimpen met een millioen of drie, vier, doch dat zal worden
opgewogen door de rente en de aflossing van de nieuwe leening, die immers reeds
op 1916 z al drukken. Die 20 millioen moeten dus gevonden worden1). En daarvoor
moet het urgentielijstje dienen dat Minister Treub daartoe, bij wijze van bloemlezing
uit zijn grooten cyclus, aan de Tweede Kamer had aanbevolen. Het bevatte: het
statistiekrecht, de successie-verhooging, de verhooging van den bieraccijns, de
verhooging van de zegel- en registratierechten, de wijziging der vermogensbelasting,
de dividend- en tantième-belasting en de wijziging der inkomstenbelasting. De
Tweede Kamer heeft kans gezien om van dit lijstje althans nog die drie ontwerpen
af te doen die het meeste geld in 't laadje zullen brengen: het statistiekrecht (f 3 000
000), het successierecht (f 8 000 000 minus een paar ton door aanneming van het
amendement-verLoren) en de verhooging van den bieraccijns (f 3 600 000) benevens
dat van het daarmee samenhangend invoerrecht (f 150 000). Daarbij is, als hors d'
oeuvre, nog een verhooging van eenige (alléén de hoogere) post,-telegraaf- en
telefoontarieven gekomen waarvan de opbrengst was geraamd op f 1 500 000 doch
welke opbrengst, door het tijdelijk terugnemen van de wijziging betreffende
postpakketten, voorloopig weer wat moet zijn teruggebracht. Laat ons zeggen: tot
misschien f 1 000 000.

1) Plus de 8 à 10 millioen voor de Ouderdomswet. Doch die laat ik verder buiten beschouwing,
gezien eenerzijds het ongunstige V.V. der Eerste Kamer over die Ouderdomswet, anderzijds
het ongeveer even onvriendelijke V.V. der Tweede Kamer over de ‘Pensioen’-belasting die
de kosten der ouderdomsrenten zou moeten dekken.
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Te zamen zal dan nu de Tweede Kamer voor 15 à 16 millioen hebben gezorgd.
Het lijkt mij echter lang niet zeker dat ook de Eerste Kamer dit alles zal goedkeuren.
Met name het lot der verhooging van het successierecht schijnt, ook met het oog op
de houding der rechterzijde bij de eindstemming in de Tweede Kamer, nog geheel
onzeker. En de geraamde opbrengst van dat ontwerp maakt de helft uit van die 15 à
16 millioen!
Behalve deze belastingen, waarvan het onaangename vooral is dat men slechts ten
deele weet wat men ervoor gekocht heeft (nl. de Talma-renten die ongeveer 10
millioen kosten) heeft de Tweede Kamer ook nog andere belasting-ontwerpen
aangenomen (een enkel daarvan kreeg ook reeds de goedkeuring der Eerste Kamer)
waarvan men althans wèl precies weet, welk nut ze stichten. Het zijn die financieele
ontwerpen die liggen in de abnormale helft van onze politiek: de crisisbelastingen:
Oorlogswinstbelasting, Verdedigingsbelasting Ia (verdubbeling der
vermogensbelasting), Ib (extra-belasting voor vermogens boven de f 50000) en II
(extrainkomstenbelasting). Voorts ware daarbij wellicht nog een deel der rente en
aflossing der Leening 1916 te rekenen aangezien die leening althans ten deele moet
dienen tot dekking van crisis-uitgaven. Waarbij terloops aanteekening moge vinden
dat, met die leening èn met het over stag gaan van den Minister van Financiën ten
aanzien van het systeem der Verdedigingsbelastingen, het laatste spoor is verdwenen
van de, nog een jaar geleden zoo geweldige, beweging voor een ‘heffing-ineens’.
Sic transit.
Het is misschien wel van belang, thans, nu we twee jaar oorlog achter den rug
hebben, even op te tellen wat de oorlogstoestand ons tot nu toe gekost heeft.
Wij vinden dan:
Aan leeningen: 275 + 125 = 400 millioen;
Aan belastingen 45 (oorlogswinst) + 100 (verdediginsbelastingen) = 145 millioen.
Samen 545 millioen.
Waarbij echter valt op te merken dat, naar de meening van vele deskundigen, de
opbrengst van de oorlogswinstbelasting vermoedelijk veel hooger zal zijn dan de
geraamde 45 millioen. Zoodat we reeds tot nu toe wel niet ver van de 600 millioen
verwijderd zullen zijn, waarvan ⅔ in leening en ⅓ in belastingvorm.
Men kan de rekening natuurlijk ook anders opmaken en vragen: Wat betalen wij
tot nu toe jaarlijks wegens den oorlogstoestand?
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En dan krijgt men:
ongeveer 20 millioen 's jaars aan oorlogsopcenten voor rente en spoedige aflossing
(in 15 jaar) van de leening-1914,
3½ millioen voor de leening 1916 (niet geheel voor oorlogslasten),
33⅓ millioen (100 millioen, te verdeelen echter over 3 jaren) aan
verdedigingsbelastingen (weldra),
en 15 millioen (de raming is 45 millioen doch dit is ook weder over ongeveer 3
jaren te verdeelen) aan oorlogswinstbelasting, samen dus 72 millioen 's jaars welk
bedrag echter, met het oog op de lage raming van laatstgenoemde belasting,
vermoedelijk wel tot 90 millioen zal komen. Bij deze rekening over de betaling per
jaar moet echter het verschil in duur van de op te brengen bedragen in aanmerking
werden genomen. Ten aanzien van de oorlogswinstbelasting is de duur gelijk aan
dien van den oorlog, voor de verdedigingsbelastingen is het drie jaren, voor de
opcenten der leening 1914 15 jaren en alleen voor die van de leening 1916 eenige
tientallen jaren. Wij zullen er dus, in hoofdzaak, betrekkelijk gauw af zijn.
Maar intusschen zitten wij met deze belastingen. En de oorlog toont nog geen
einde.
Doch deze belastingen kan men althans, zij het niet met vreugde dan toch met
dankbaarheid opbrengen. Omdat men weet wat men er mee kocht: het behoud van
den vrede voor ons land.
Men mag weliswaar niet over 't hoofd zien dat dit slechts een deel is van dien prijs
des vredes, het ce qu'on voit. En dat er een ce qu'on ne voit pas betaald wordt van
misschien veel meer hoogte en van minstens even zwaren druk: aan de schrikbarende
stijging van allerlei levensbehoeften.
Over dit laatste echter zal allicht beter te spreken zijn wanneer het
Distributie-ontwerp in behandeling zal zijn geweest.
Van dankbaarheid zal men daarbij vermoedelijk wel weinig merken.
Maar men heeft in ons land dan ook geen oorlog. En men kan dus alle aandacht
wijden aan het eenige lichaamsdeel dat hier getroffen wordt: de maag.
20 Juli 1916.
C.K. ELOUT.
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Buitenland.
Juist bij het begin der vorige maand nam het aangekondigde groote offensief der
geallieerden ook in het Westen een aanvang. De crisis van den oorlog is nu gekomen
en het is de vraag, of de Centralen het zullen kunnen uithouden tegen de groote
overmacht, die hen aan alle kanten bespringt, terwijl de blokkade ter zee zooveel
mogelijk wordt verscherpt. In de Boekowina en Wolhynië zijn de Russen een duchtig
eind voortgedrongen maar hun voortgang schijnt voorloopig gestuit ten gevolge van
de zware verliezen, geleden door hunne bij duizenden tegen de Oostenrijksche liniën
geworpen troepenmassa's, en ten gevolge van het herstel der eerst in paniek
terugtrekkende Oostenrijksche legerbenden, die meer dan 200000 gevangenen
verloren. De Italianen, van dezen aanval hunner bondgenooten profiteerend, bezetten
weder een deel van het door de Oostenrijksche legers op hen veroverde gebied, dat
door deze, verzwakt door het onttrekken van troepen aan dit front, zonder tegenstand
werd ontruimd om terug te gaan op beter te verdedigen stellingen in het
onherbergzame Alpenland, dat tot nu toe onneembaar bleek. Aan de Somme en de
Ancre, bij Atrecht en Péronne in Picardië, veroverden de Franschen in het zuiden en
vervolgens noordelijker de Engelschen de twee voorste Duitsche liniën, evenals de
Oostenrijksche in de Boekowina eerst door helsche artilleriebeschieting in puin
geworpen en onverdedigbaar geworden; zij namen 10000 gevangenen en vele
kanonnen; maar ook hier bleef de derde linie nog zoo goed als onaangetast en drongen
de zich herstellende Duitschers zelfs weder hier en daar in hun tweede linie door.
Resultaat: vrij aanzienlijke terreinwinst in Oost, West en Zuid maar geen definitieve
zegepraal. Integendeel, de Centralen herstellen zich en de zware verliezen ook in het
Westen troffen de bondgenooten ernstig. Een herhaling van deze door artillerie-actie
van ongekende kracht voorbereide roekelooze, niets-ontziende massaaanvallen is te
wachten maar het ziet er niet naar uit alsof de definitieve zegepraal der bondgenooten
of wel der Centralen daaruit zal voortkomen. En dan? Zal dan eindelijk het oogenblik
gekomen zijn om over vrede te spreken? Het schijnt zoo. En uit Engeland
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en uit Frankrijk laten zich stemmen in die richting hooren. Men begrijpt in Engeland,
dat het nog heel lang kan duren, eer er een einde komt aan de Duitsche taaiheid en
offervaardigheid, eer de bevolking uitgehongerd is of de Hongaren, Bulgaren en
Turken genoeg hebben van de Duitschers. De oorlog is nu twee jaren, twee jaren van
eindelooze ellende en droefheid, oud. Men begint zich ook aan de zijde der
bondgenooten ernstig af te vragen, of de ontzettende slachting niet moet eindigen
met een ‘remise’. Of zou het waar zijn, dat de Centralen een derde winterveldtocht
niet meer kunnen voeren uit gebrek aan mannen, aan winteruniformen?
Intusschen verbazen de Centralen de wereld niet alleen door hunne ten minste van
de Oostenrijkers niet verwachte, energie en taaie vasthoudendheid, hunne trouwe
bondgenootschappelijkheid, hun innerlijken samenhang maar ook door hunne
onuitputtelijke uitvindingskracht. Terwijl hunne oorlogsduikbooten den handel en
de scheepvaart van den vijand tienmaal meer nadeel doen dan hun handel en
scheepvaart, voor zoover die in de Oost- en Adriatische zeeën nog bestaat, door
hetzelfde wapen van den vijand lijdt, verschijnt plotseling een groote handelsduikboot,
de Deutschland, in de haven van Baltimore en brengt hare kostbare lading verfstoffen,
onder de golven van Noordzee en Atlantischen Oceaan door, naar Amerika over. En
die handelsduikboot zal de eerste zijn van een lange reeks - zoo kondigen de
Duitschers aan - die den Duitschen handel langs ongekende duistere wegen in de
diepte ongezien een poort zal openen, aan de mogelijkheid van welker bestaan zelfs
de stoutste denkers vóór enkele jaren niet hadden gedacht. De Engelschen mogen
zuurlijk spotten met deze ‘Harlekyns grappen’, de spot met de Zeppelins en met de
oorlogsduikbooten zelfs is hun spoedig vergaan en ook zij hebben in hun hart
bewondering over voor dit onvergelijkelijke staal van Duitsche vindingrijkheid, zelfs
al mocht die in hare resultaten niet bereiken wat Duitschland ervan hoopt en Amerika
zich ervan voorstelt.
De wonderen der industrie, in dezen oorlog aan den dag gekomen, zijn talrijk en
met bewondering staart men op de werkzaamheid van den menschelijken geest,
helaas aangewend veelal tot verdelging en vernietiging. Wie weet, wat ook ten dezen
de toekomst nog verbergt in haren schoot?
Wij, neutralen, zien het alles aan met gemengde gevoelens van afschuw en
bewondering. Wij hebben dagelijks onze ergernissen van allerlei aard, liggende als
wij ons gevoelen tusschen Scylla en Charybdis. Nog kunnen wij door groote
stuurmanskunst
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de klippen vermijden, al voert wind en stroom ons soms gevaarlijk dicht in hare
buurt; nog hebben wij dagelijks op de lippen te bijten, als onze vreedzame
handelsvaartuigen, onze het mijnengevaar braveerende visschers aan weerszijden
worden opgebracht, onze vlag gehoond, nu weder door het opbrengen in Engeland
van een groot deel onzer visschersvloot. Maar wij kunnen niet anders, want wij
weten, dat al die ergernis, die beproeving, die schaarschheid aan allerlei, die zware
lasten nog te verkiezen zijn boven de ellende van den werkelijken oorlog, die ons
van nabij aangrijnst. En wij zuchten! Wij wachten op het einde, welks aankondiging
wij in de verre verte meenen te hooren. Onder het gedonder der barstende granaten
door klinkt even hoorbaar de verre klank van de vredestrompet als het liefelijk zwakke
geluid van den wachter op den kasteeltoren in de eerste schemering van den morgen.
Blaas op, wachter! Blaas wakker op!
B.
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Leestafel.
Onze Koloniën, onder redactie van R.A. van Sandick ci. - Serie II no. 7,
De inlandsche dorpsgemeenschap op Java, door F.J. Bezemer; no. 8, ‘De
rijstteelt in Ned.-Indië, door Dr. J. van Breda de Haan. Baarn.
Hollandia-drukkerij. 1916.
Deze twee afleveringen der ‘Serie monographieën’ zijn een aanwinst voor onze
populaire literatuur betreffende Ned.-Indië; in beide zijn ‘der zake kundigen’ aan het
woord.
Wat mij in het eerste opstel wel eenigszins verwondert; de heer Bezemer maakt
geen gewag van wat in de laatste twintig jaren zooal is aangevoerd tegen art. 71 van
het Regeeringsreglement, dat aan de bevolking het recht toekomt vrijelijk hare
dorpshoofden en bestuurders te kiezen. Het kan hem toch niet onbekend zijn hoe
b.v. de tegenwoordige Staatsraad Hasselman in de Gids en elders heeft geoordeeld
over dat ‘palladium’, en gewezen heeft op de feiten ‘dat het vrije kiesrecht niet
overeenstemt met de bestaande volksbegrippen in de laatste eeuwen, dat de bevolking
er mitsdien weinig aan gehecht is en er een onverstandig gebruik van maakt, en dat,
als gevolg van een en ander, het gehalte der dessahoofden veel te wenschen laat’. In
een zijner geschriften - Tijdschr. voor het Binnenl. Bestuur, 1902 - vind ik hieraan
de opmerking toegevoegd: ‘tot dusver hebben deze stellingen alleen tegenstand
gevonden van de zijde van wijlen den heer Fransen van de Putte en zijne met de
indische toestanden niet bekende discipelen; daartegenover stond de geheele indische
practijk; nagenoeg alle Europeesche en inlandsche bestuursambtenaren beaamden
die stellingen in hoofdzaak.’
De heer Bezemer staat, dunkt mij, nog te veel op het standpunt van Muntinghe,
als hij (bl. 8) spreekt over de - in een vloek en een zucht! - tijdens het Engelsch
tusschenbestuur ingestelde ‘nauwkeurige onderzoekingen naar den aard van de
dorpsinstellingen op Java’.
Een andere opmerking die ik mij meen te mogen veroorloven, geldt het veel
misbruikte citaat van Baud over het ‘palladium der rust op Java’. De heer Bezemer
voert dat citaat aan als bewijs dat er
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zelfs in 1840, in den zwartsten tijd van het cultuurstelsel, ‘geen streven was om zich
opzettelijk met de dessaaangelegenheden in te laten’ (bl. 10). De zaak is, dat de
resident van Cheribon het voornemen had te kennen gegeven ‘om de dorpsbesturen
in zijne residentie te verkleinen en zoo mogelijk geheel af te schaffen’; na advies van
den Raad van Indië had de Gouverneur-Generaal er zich toe bepaald, den resident
aan te schrijven, voorzichtig te zijn en niet verder te gaan dan mogelijk bleek zonder
ontevredenheid te wekken. Toen Baud hiervan kennis kreeg, begreep hij ‘hoe
gevaarlijk eenige doordrijverij van de kant des bestuurs in deze zou zijn’, en schreef
hij particulier aan den Gouverneur-Generaal dat hij het plan van den resident ‘met
verbazing gezien had’. Daarop volgde dan de vermaning, dat de bestuurshoofden
zich behoorden te onthouden van alle onnoodige bemoeienis met de huishoudelijke
instellingen en gebruiken enz. en een betoog, dat wij de dorpsbesturen niet kunnen
missen: ‘Het dorpsbestuur bedekt wel is waar vele zaken met een sluier en is in
zekeren zin belemmerend voor de spoedige werking van het administratief gezag,
maar het levert daarentegen waarborgen op voor de rust des lands en de tevredenheid
der bevolking, die onder het systema van centralisatie te vergeefs worden gezocht’.
De geheele brief doelt op ‘innovatiën’, die ‘ten hoogste worden afgekeurd,’ n.l.
op het plan, de dorpsbesturen te doen verdwijnen; maar dit is geheel iets anders dan
zich ‘met de dessaaangelegenheden in te laten’.
Het geschrift van Dr. van Breda de Haan geeft aanleiding tot enkele kantteekeningen,
die de kern wel is waar niet raken, maar m.i. toch niet onvermeld moeten blijven.
Als op bl. 3 wordt gezegd dat de inlanders op Java ‘nagenoeg allen minstens eenmaal
per dag, sommige zelfs geregeld tweemaal per dag rijst eten’, vergeet de Schr. dat...
‘in Oost Java en eveneens in het bergland van Midden-Java (Banjoemas) de maïs
het voedsel bij uitnemendheid der inlanders’ is, en ‘in alle andere streken als
nevenvoeding of als versnapering genuttigd’ wordt (van Gorkom, O.I. Cultures bl.
263-264). Op bl. 41 zegt hij reeds dat ‘in enkele districten’ in Oost Java ‘aan de
maïsvoeding de voorkeur wordt gegeven boven rijst’, - maar wanneer hij het gebruik
van maïs wat verder had nagegaan, zou hij geloof ik wel ingezien hebben dat zijne
berekeningen weinig waarde hebben. Onze statistieken zijn overigens nog veel te
onvolledig.
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Het zou zeker voor een land wel van belang zijn, dat het alles kon voortbrengen
waaraan de bevolking behoefte heeft. In tijden, zooals wij thans beleven, zou dat
zelfs een groot voordeel wezen; maar de heer de Haan gaat m.i. veel te ver wanneer
hij op bl. 4 de stelling verkondigt: ‘slechts dan heeft een gewas waarde als
voedingsmiddel, wanneer in het land zelf de teelt door de inheemsche bevolking
geschiedt.’ Heeft rijst dan in Nederland geen waarde als voedingsmiddel?
In normale tijden is veeleer de regel van toepassing, door den Gouverneur-Generaal
van Lansberge indertijd uitgesproken; ‘Waar geld is, is rijst.’ Wanneer de Javaan
meer geld verdienen kan door zich aan anderen arbeid te wijden, dan behoeft hij
geen rijst te planten. Deli is een rijk land, al wordt de bodem meer gebruikt voor de
teelt van koffie en rubber, later wellicht van thee en andere producten dan voor die
van rijst; en het standpunt van hen, die de meer winstgevende suikercultuur op Java
uit den booze achten omdat daardoor terrein aan den rijstbouw onttrokken wordt,
schijnt toch wel bekrompen.
Het ware wenschelijk geweest indien de S. wat meer zorg had besteed aan taal en
stijl. Wat zegt men b.v. van deze uitdrukking (bl. 33): de bijl... ‘bestaat uit een
wigvormig stuk ijzer, dat... met een opening bevestigd wordt aan een steel’? Voordat
de algemeene oogst ‘aanbreekt’, worden de beste aren, die het volst zijn en waarvan
de korrels goed tot ontwikkeling kwamen ‘op het veld’ uitgezocht en afzonderlijk
gehouden, om later als zaadpadi ‘wederom’ dienst te doen. ‘Onwillekeurig’ wordt
op deze wijze door den landbouwer een ‘sortatie’ toegepast (bl. 34). ‘Opvallend’
heet het (bl. 37) dat bij geregelde technische bevloeiïng als de bodemgesteldheid
‘overigens’ goed is, het gewas zelden mislukt... ‘Meerder’ product, ‘meerdere’
verdienste, samenwerking van ‘meerderen’, komen wij telkens tegen (zie b.v. bl. 42,
43, 45); van kruising wordt gezegd dat zij weinig ‘optreedt’ (bl. 7) de rijst is
‘aangewezen’ op zelfbestuiving (id.); waar geen irrigatie is, is de cultuur geheel op
den regen ‘aangewezen’ (bl. 9); bij de ontginning is de maleier meestal op zichzelf
‘aangewezen’ (bl. 11); lucht en zon heeten ‘atmosferiblen’ (bl. 21), enz.
E.B.K.
Jan Veth. Bedreigde Schoonheid. Amsterdam. P.N. van Kampen en zoon,
1916.
In dezen bundel heeft de schrijver een aantal tijdschrift artikelen en brochures
vereenigd. Het gaat met deze herdrukken zooals
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meer gaat; zij maken eenigszins den indruk van gedroogde bloemen in een herbarium.
Zij missen de fleurigheid en de geur der actualiteit, die hun deel was in den tijd toen
zij ontstonden. Bovendien is de inhoud van alle opstellen nagenoeg hetzelfde, het
zijn alle slagen op hetzelfde aanbeeld. Maar in deze laatste omstandigheid ligt voor
een groot deel juist de kracht van het boekje. De hartstocht waarmee de schrijver
telkens weer op hetzelfde aanbeeld slaat is wel geschikt hem op den duur gehoor en
zijn meening ingang te doen vinden.
De aan alle artikelen ten grondslag liggende gedachte is deze, dat wij, meer nog
dan in museum-voorwerpen, in de ons steeds voor oogen staande oude gebouwen
en stadsgedeelten een kostbaar bezit hebben te zien, dat ons door onze voorouders
is nagelaten en dat wij in eere behooren te houden. Wij kunnen hier niet in discussie
treden in hoeverre dit uitsluitend conservatieve standpunt voldoende is om ons voor
de toekomst zoo veel mogelijk stedenschoon te verzekeren. Zeker is dat eerbied voor
het bestaande schoon een van de factoren is, die hiertoe moeten meewerken; en ook
dat de levendige overtuiging waarmee Jan Veth dezen eerbied predikt wel geschikt
is haar bij velen wakker te maken.
W.
Caesar Gezelle. De dood van Yper I. Amsterdam. L.J. Veen, 1916.
Een uitnemend beeld van de stemming in België, in Yperen en omgeving, in Augustus
en September 1914, tegenhanger van Stijn Streuvel's dagboek, welks laatste deeltje
over December 1914 loopt. Stemmen uit het ‘doode Yperen’, welks laatste ademtocht
thans misschien gehoord zal worden. Aangrijpende lectuur!
P.J.B.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken:
P. Bruna. Op weg naar Rome. Utrecht. Wed. J.R. van Rossum, 1916.
Dr. Z. Kamerling. Periodische klimaatswijzigingen en tropische landbouw.
Haarlem. H.D. Tjeenk Willink en Zoon, 1916.
I. Kooistra. Opvoeder en kind. Amsterdem. P.N. van Kampen en Zoon, 1916.
Uren met Göthe. I de Werther. Boeken van wijsheid en schoonheid. Baarn.
Hollandia-Drukkerij, 1916.
Dr J.H. Verloop. De descendentie-leer een fata morgana op evolutiegebied.
Kampen. J.H. Kok, 1916.
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P. van der Scheer S.J. Hoe ik Roomsch werd door Justinus. Nijmegen. L.C.G.
Malmberg, 1916.
Dr. P. Molenbroek. De oorlog in België. 's Gravenhage. W.P. van Stockum,
1916.
A.W. Stellwagen. Hoe Egypte onder Engeland's protectoraat is gekomen. Baarn.
Hollandia-Drukkerij, 1915.
Zur Neuorientierung der Deutschen Kultur nach dem Kriege, Diederichs, Jena,
1916.
Mr. Dr. J.H. Labberton. Regeeringspolemiek. 2de druk. Den Haag. Nieuwe
Uitg. Maatsch. 1916.
H.J. Kiersch. Het pangermanisme en de oorlog. Amsterdam. Van Holkema en
Warendorf, 1916.
James Bryse. Engeland's houding in den wereld-oorlog. Amsterdam. Venn.
Letteren en Kunst, 1916.
J.M. Robertson. War and civilisation. London. Allen and Unwin, 1916.
J.M. Robertson. The Germans. London. Williams and Norgate, 1916.
Dr. Ph. Witkop. Oorlogsbrieven van Duitsche studenten, vert. door W.
Frankemölle. Amsterdam. Van Langenhuysen (Mensing), 1916.
Mr. H.H.H.A. Neys. Generaal Staal's excentrieke uitlatingen. België's
schuldvraag. Amsterdam. Van Kampen, 1916.
Ch. Correvon. Eindrücke eines Seelsorgers. Aus deutschen
Kriegsgefangenen-Lagern. Frankfurt. Rütten und Loening, 1916.
Henri Lambert. Ein neuer Gesichtspunkt zur Friedensfrage. Zürich. Orell Füssli,
1916.
Jac. C. Lansen. Het individu en de maatschappij. Eerste reeks. Kritiese
verhandelingen en psychologiese schetsen. Herfst 1915. 2e Goedkoope uitgave
van de S.I.U.M. afd. Amsterdam.
Dr. A.H. de Hartog. Philosofie der Religie in grondlijnen. Vierde stuk. Eerste
gedeelte. Amsterdam. A.H. Kruyt.
H. Bakels. Parroewajjim of de reis om de wereld in vijfduizend jaar. Baarn.
Hollandia-Drukkerij, 1916.
J.M. van Welie. Het ‘wiskundige’ waarom der overstrooming. Capelle a.d.
IJssel. Uitgegeven door den schrijver.
Inter-Nos-Revue. Orgaan der Belgische geïnterneerden. Harderwijk-Kamp. No.
1. Mei, 1916.
C. Munnich. Leerboek van het Nederlandsche kortschrift met bijzondere
toepassing v.d. beginselen v. Wilhelm Stolze. (Met een woord ter inleiding van
C. Miseroy. Leiden. Gebrs. van der Hoek, 1916.
Dr. J. van der Vuurst de Vries. Over impotentie en hare behandeling. (‘Uit
zenuw- en zieleleven’). Baarn. Hollandia-Drukkerij, 1916.
Havelock Ellis. Het Huwelijk. De kunst van liefhebben. Tiende en Elfde
Hoofdstuk van ‘De Psychologie der Sexen’ (vert. onder toezicht van Dr. A.W.v.
Renterghem). Baarn. Hollandia-Drukkerij, 1916.
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Overneming verboden.

Vlaanderen
(Fragment)
Door Laurens van der Waals.
De lichte ragfijne verschietjes van het primitieve vlaamsche landschap, dat als levend
kantwerk onze herinnering omringt, de stoere en ijlranke torens te midden van
verouderde en somtijds verwaarloosde huizen van stadjes of overblijfselen van steden
en de lokkende naklank der middeleeuwsche carillons hechten in het hart van hen,
die Vlaanderen hebben leeren kennen, een zoete verschemerde schoonheid, die telken
jare als een geurig verlangen ontwaakt en hen ondanks andere voornemens en
begeerten lokt naar het land der aandachtige vreugde, naar de met peppels en wilgen
omzoomde weilanden, de uitgestrekte korendragende bouwlanden, de tot dorpen
verworden en toch statig gebleven stadjes en naar de met vervaagde roke van myrrhe
en wierook vervulde gothiek- en vaak renaissancerijke steden.
Zoo is ook dit jaar de zelfde begeerte gelijk een ademtocht over hen getogen en
heeft naklank van echo en schemering van geur hen verleid tot den bedwelmenden
tocht, maar deze maal - tot pijn van het hart - tot den tocht,
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met half gesloten oogen, per pen over de geduldige onontroerde vlakte van het papier.
Zeeuwsch Vlaanderen.
De reis kunnen wij - met verzwijging van de in onzen geest goedgeborgen
bekoorlijkheden van het door eenvoud elegante, landelijke Veere, het rustige,
lichttintige, onzichtbaar-omsluierde Middelburg en van het wijdere, bijna wereldsche
Vlissingen - aanvangen te Breskens, op ons nog ongeschonden gebied.
De ijl overzilverde Westerschelde ligt achter ons, de zon heeft den weifelenden
nevel bijna geheel van de kust verjaagd en voor ons zien wij de nauw benevelde,
oudgeworden tinten der lage, saamgehurkte huisjes van het dorp Breskens.
Breskens heeft, zonder van belangrijke schoonheid te zijn, het lieftallige en
hulpelooze dat ieder verlaten plaatsje aan zee bezit en ook het naïve en openhartige
dat voor den vreemdeling steeds uitgaat van de eerste havenplaats van een voor hem
vreemd, schoon somtijds toch welbekend, land. Daar en boven is het doordrongen
van de zachtzinnige, verdampte rust, die geheel Vlaanderen als een eenzame,
onhoorbare adem omgeeft.
De stoomtram heeft ons ten slotte ontvoerd, gezonden door het princelijke Sluis, en
ware er niet het krachtige fijn gedetailleerde landschap geweest, waar de blauwige,
haast doorzichtige wolkenschaduwen op bouw- en weiland vallen, waar de kleinere,
dauwige schaduwen schuilen tusschen de heesters en hagen en in de plooien der
boomgaarden en waarvan de einder versierd is met het doorzichtig verijlde en
blauwige kantwerk der populierenreken, zoo zou ons verlangen ons ontvlogen zijn
en zonder onze aandacht te achten ons onverschillig achtergelaten hebben in het
bochtige, laaggebouwde, welvarende Oostburg, waar slechts een enkele wingerd
zich gehecht heeft aan een ouden, brandend witgekalkten gevel, en zoo.. vóór ons
gekomen zijn waar de ranke toren van Sluis, reikende over
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de peppels op de begroeide stadswallen, onze komst verbeidt.
Nu echter zijn wij er tegelijkertijd en als wij de vijf spitsen van den raadhuistoren
zich uit de verte boven het half beschenen en half schaduwige loover zien heffen,
voelen wij een prikkeling van vreugde door ons bloed varen en is het alsof de lucht
doortrokken wordt van een vaagzoete reuk, alsof verdreven naklank van vergeten
melodiëen tot ons terugk ert.
Ten slotte brengt de rustelooze, stootende tram ons eerst langs hagen en omheinde
weiden tot in de nabijheid van het stadje en daarna - te langzaam voor onze begeerte
- hijgend en fluitend langs de oude doftintige huisjes Sluis binnen.
Eerst nu, nu de stoomtram ons heeft verlaten, en nog slechts zijn gefluit tot ons
doordringt, komt de streelende rust terug en kunnen wij door den nevel der herinnering
heen de helderheid van het heden vinden. Eerst nu zien wij alles terug, anders dan
wij het ons hadden voorgesteld en toch precies zooals wij het hadden verwacht.
De getemperde kleurschakeeringen, die als perlmoerige schijnen de stille straatjes
en stegen verdiepen, weerspiegelen zich overal tot in den blauwen hemel toe en
geven aan het zwaargebouwde stadhuis en den daaruit opgetrokken ernstigen toren
een luchtige lichtheid die alles overheerscht, die alles omgeeft, die zich als een
zonnige adem in ons hart neerlaat en zich om onze lippen als een zijige glimlach
plooit.
Wij zijn hier bekend, beter dan wanneer wij er als kinderen gewoond hadden. Ieder
huisje brengt ons de vreugdevolle verrassing der bekorende herkenning, iedere
bloeiende struik, die hare bloeisels boven een oud muurtje heft, of die langs een
afbrokkelend poortje hare ranken dringt, neemt in onzen geest de oude plaats weer
in. De zangerige toon der elkander iets toeroepende menschen verwondert ons niet,
noch de korte klank van de torenklok en de zoete, ietwat pijnlijke melodie der
verwachting verzacht, verzwakt, en zweeft samen met het zachtzinnige leefgeluid
van het stadje.
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Nog slechts een hoek behoeven wij om te slaan en wij betreden de kade van de met
boomen omringde haven (beginpunt van het kanaal naar Brugge), welke in het
lentelicht vol doorschenen schaduw en beschemerden schijn voor ons ligt. Nog enkele
stappen en wij zullen genieten van de fijnere luxe welke een intelligente waard en
een hartelijke gastvrouw ons schenken in het, op de kade gelegen, oude, nog
wonderlijk primitieve hotel ‘het Hof van Brussel’.
Alles in ons is nu tot rust gekomen, alle verlangen is verstild en onze verwachting
vangt aan een streelende werkelijkheid te worden.
Hebt gij de papavers zien bloeien op de kruin van de oude muren en de boterbloemen
zich zien hechten tusschen de brokkelige steenen?
Aan het einde van het slop, dat tusschen de verweerde veeltintige tuinmuren naar
een weide voert, kunt gij de vreugde gadeslaan. De takken der heesters reiken even
over de met ouderdom bewaasde steenen, een vogel, die bij uwe nadering vlucht,
verdwijnt in het blauw van den hemel, en het bloeiende onkruid woekert, paerlemoerig
beschaduwd, in de plooien van de vruchtbaar geworden, als uit de aarde opgegroeide
baksteenmassa's.
Verder is het feest der grillige, gekante gevels.
Kleuren zijn er velerhand, vermengd en verinnigd tot eene gemeenschap, als een
bloemenbed in de schemering, en de zon zeeft er mijmerend zijn dofschitterend
poeier over.
Een zoete, koele geur beeft op een beschroomd windvlaagje voorbij, dat zich
haastig in de heg der omheinde weide verbergt en wij wenden ons weder naar de
stad, die met haar zuivere sieraden leeft in de ziltige atmospheer.
Van het slop naar de nu wereldsch geworden kade - de stoomboot heeft intusschen
een aantal Engelsche touristen uit Brugge aangevoerd, terwijl de grovere Duitsche
badgasten uit Knocke en Heijst met auto's en rijtuigen aankwamen - n'est qu'un pas.
De ironie der contrasten heeft zich als een bevende dauw over het rustige weefsel
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van de oudheid gelegd, de tinten verhelderen door de ruwere kleuren der
strandcostuums en de durende melodie der eenzaamheid wijkt voor de luidruchtige
stemmen der badgasten, zooals het eentonig geruisch van de zee gekrenkt terughuivert
voor den deun van een straattrompetter. De zon, vertoornd, heeft alles in een laaiende
vlam gezet, heeft langs de gevels der huizen haar helle schittering geworpen en laat
haar kristallen splinters weerspiegelen in het glaswerk dat op de terrassen der
koffiehuisjes de gasten lokt, die daar ten slotte ook nederstrijken en, terwijl wij ons
met opgeheven hoofde, als inwoners, verder begeven, hunne café-cramique gebruiken.
Wij zoeken niet het mondaine, niet dit van minder, noch dat van meerderen rang
en beginnen daarom onze wandeling op de wallen, die aan de westzijde de
stadstuintjes raken en zich verder op, waar zij van plantsoen in weide overgaan, van
het stadje afwenden en er een scherpgekarteld ovaal omheen trekken.
De aanvang van onze wandeling is even pijnlijk, doordat een gedeelte van de
Engelsche touristen zich daar heeft teruggetrokken, die op hunne schilderstoeljes
zitten te weifelen of in bekommerde aandacht op schetsblokken hunne intelligentere
banaliteiten noteeren en wij even bevreesd zijn tusschen hen als een deel van hen te
schijnen. Wij worden echter spoedig gerustgesteld door een blik van verstandhouding,
die een Sluiserjongen ons toewerpt en als die daarna op zijn occarino de Marseillaise
fluitend ons voor gaat, zijn wij verzoend en heeft alle ongerustheid ons verlaten.
Wanneer hij later zijdelings afslaat langs een dalend pad en in de paarsige schaduw
van een steeg verdwijnt, komt de bekoring der omgeving ons geheel omhullen en
vangt onze vreugde weder onvermengd aan.
Van onze hoogte af - wij zijn intusschen reeds een eind van Sluis verwijderd blikken wij neer op het vruchtbare grasrijke land en de daarachter liggende helroode,
warrelige daken die, schijnweerkaatsend, zich door het loover der olmen en populieren
dringen. Aan de andere zijde ligt de wijdheid tot aan den horizon voor ons open,
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bouw- en weiland als een eindelooze vlakte in het later wordende zonnelicht, dat
somtijds op enkele plaatsen tijdelijk onderbroken wordt door het sluierachtige
weefwerk van een wolkenschaduw, welke zich langzaam en onbezorgd uitlengt en
verbreedt en dan plotseling optrekt als een nevellooze dauw. Alle details zijn
versmolten tot een smetteloos geheel, het opkomende koren, het braakliggende land
en het geruischlooze gras, de boomgroepen en de verwijderde populierenreken, zijn
alle als nuancen van elkander, als samenvloeiende combinaties van lijn, licht en tint,
als een verpuurd gobelin aan den hoogen wand van den hemel.
Verderop, waar de koeien grazen op het beschaduwde gras, zien wij van de
uitstekende punt der wallen, tusschen een ring van olmenloover, de stadhuistoren in
zijn volle rankheid oprijzen tegen de milde lucht. De zonneschijn maakt het
oudgeworden steenrood weifelend van donkerte en doet de wijzerplaat en de vaantjes
der zijtorens mat glanzen, als oud goud. Een wit wolkje, dat er boven drijft, bedreigt
met zijn schâuw het geglim der donker leiën dakjes. Een reiger, die met gespreide
vleugels zweeft en zich langzaam dalen laat, werpt op het pad vóór ons de
nevelachtigheid van zijn vluchtige schaduw.
Nauwelijks buiten Sluis, waar het kanaal naar Brugge plotseling breeder wordt en
zich in de bocht tot een vijverkom schijnt te vormen, aan de oevers omgeven door
hooge kroonpopulieren, wier blaadjes het lied van den wind zwak en durend herhalen,
waar het wateroppervlak de schichtige bewegelijkheid van het oeverriet vangt en de
slankheid van de naar het oosten neigende peppelstammen weerkaatsend verschimt,
kunnen wij reeds den massalen toren van St. Anna ter Muiden zien. Wij zouden geen
goede onderzoekers zijn wanneer wij niet, ondanks de te wachten schemering, direct
tot den tocht besloten.
De weg naar St. Anna, de groote weg naar Brugge en de Belgische badplaatsen,
heeft geen andere bekoring dan de vereenzaamde wijdheid van het landschap en het
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gezicht op het dorp, dat met de vriendelijkheid der roode daakjes door het frissche
loover van lage boomen en hooge heesters dringt.
Even terzijde van dezen weg ligt als een teedere verrassing, verborgen tusschen
bloeiende struiken en opgeschoten heesters het kleine St. Anna ter Muiden, overblijfsel
van een lieflijk stadje dat geheel tot dorp is verworden.
Eerst vinden wij verweerde boerenhuizen en enkele omgroeide woningen aan onze
zijden. Tusschen de hobbelige straatkeien woekert het onkruid en de avond die nadert,
doet een omzichtigen schemeraanval in de schaduwplooien van het loover en op de
vensterlijnen der ramen. De nacht, die wij wachten, heeft reeds nu onze verwachtingen
getemperd en een melodieuse rust overheerscht onze gewaarwording.... Maar ziet,
aan het einde van het landelijke straatje, daar heerscht nog de dag en ligt, belicht
door den goudigen schijn der lage zon, de kern van St. Anna, het met leilinden
omgeven pleintje dat, overzeefd door het schijnsel, levende tegen de schaduwdauw
der omgeving, gelijk een brocaten bloemfestoen op de verweerde paarsigheid van
een oud weefsel, onze rust verrast. Dan neigt tot ons de zangerige vrede die geurend
verwijlt onder het lindenloover en beeft in den schijn welke zich moede tegen de
gevels der lage duisterige huisjes dringt.
Op het midden van het driehoekig pleintje staat als een vergeten monument een
oude, schaars versierde pomp.
Als wij bijna blind van verrassing het pleintje overgestoken zijn, zien wij voor
ons een lindenlaantje, een steenen pad dat tusschen hoog en trillend gras in de
duisterige groenheid van het schemerhoudende loover leidt naar den zwaar
gebouwden, verweerden, brokkeligen toren, die eenzaam in zijn geweldigheid, zijne
omgeving beschermt en beheerscht. Van het grasveld dat den toren en het kleine
kerkje, dat hij bewaakt, omringt, heeft men uitzicht op de zuidelijke tuintjes der St.
Anner huizen; daar woekert van alles dooreen en vieren de bloeiende vlier en de mei
hoogtij. De mijmerende schemering bemist al even de
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looverlijnen, bewaast de tonigheid der sluimerige tinten en brengt ons de
noodzakelijkheid van den terugtocht in herinnering. Dezen vangen wij aarzelend aan
en als wij teruggekeerd zijn op het pleintje, (aan onze linkerzijde bemerken wij daar
een kinderlijk deftig huisje, waarvan het dak hooger opgetrokken is dan de daken
der andere woningen en dat bekroond is door een klokkentil, waarin een klok hangt
die nimmer luidt, en dat vroeger waarschijnlijk tot stadhuis heeft gediend) blijven
wij mijmerend poozen, tot een bloemenrijk ommuurd tuintje - de muur is niet hoog
genoeg om onze blikken te weren - vreemd verwaarloosd en overvloeiende van reeds
koeler wordenden bloemengeur onze aandacht behoudt. Wij vinden daar de
schemertrotseerende geelheid van den gouden regen, die vervloeit tusschen de
weifelende witheid van appel- en perenbloesems en verder in een bijna duisteren
hoek vangt het bonte kleurenspel van velerlei zaadbloemen onze aandacht; zacht
wordt dit alles beheerscht door de onaantastbare stilte die als een wichtelooze wolk
op de koelige avondlucht ligt.
De avond komt ons tegemoet en wij weten dat wij weg moeten, toch blijven wij
weifelen en onze schreden, de schroomvalligen, willen ons nog niet verwijderen uit
de droomerige schoonheid die ons koozend omringt.
Wij gevoelen ons dan ook zachtzinnig verheugd wanneer wij, nadat wij reeds een
omzichtigen tred vernamen, ons door een rustige stem hooren uitnoodigen om het
tuintje binnen te treden, het houten hekje wijkt op zij en wij blikken in het geestige,
verweerde gelaat van den ouden dominee van St. Anna.
De geestige natuurminnaar, die daar in het eenzame dorpje in zijn eenzame huis
leeft, die zijn tuin heeft laten verworden tot een vreemde fantastische kleurenharmonie,
mengsel van bloeiend onkruid, gekweekte sierplanten en bloesemende vruchtboomen
en heesters, zal na een kort en tastend gesprek ons tot zijn gunst en zijn huis inlaten,
hij wijst ons op de meestgeliefde planten en bloemen en wij bemerken bij een oud,
steenen schuurtje hoe zich daar de
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leeuwenbekjes tusschen de voegen hebben gehecht en er bloeien. De geur der bloemen
wordt koeler en koeler, de stilte, die ons met den schemer tot op het hart nadert,
vervaagt alle woorden en dempt en verweifelt het bijna zangerige geknars van een
nabije pomp.
Het wordt kil en duisterig en wij laten ons niet lang nooden om in de woning te
treden, die schaars verlicht, ons in haar gelige schaduw ontvangt.
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De vertelling van den nonnenpriester1)
Door A.J. Barnouw.
Eén van Chaucers zonnigste verhalen. De fabel is hier tot een episch vertelsel
uitgedijd, en met dien groei is uit de wijsneuzigheid van het kleine ding een
beminnelijke humor geworden, die in stee van den onfeilbaren meester te spelen
toegeeflijk lachen kan om ons aller eigenwaan en zotheid. Het fabeltje is te vinden
in een vervolg op Phaedrus, dat waarschijnlijk uit de achtste eeuw dateert, en luidt
als volgt:
Een patrijs zat ereis op een hoogen boom. Een vos kwam er aan. Hij begon aldus
te praten: ‘O! hoe groot is de schoonheid van uw gelaat, patrijs! Uw snavel is rooder
dan koraal, uw poten overschitteren het purper. Maar als ge slapen woudt, zoudt ge
nog schooner zijn!’ Het domme schepsel sloot haar oogen, en de vos pakte het
goedgeloovige ding onmiddellijk mee. De patrijs schreide hartroerend en smeekte
aldus: ‘Ik bid u, bij de eer uwer kunstgrepen, vos, spreek eerst mijn naam uit, en dan
mag

1) Bilderdijk heeft een vrije bewerking dezer vertelling gegeven in zijn ‘Koekeloer of de eerste
April.’
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je me opeten.’ De vos wou spreken en opende zijn bek, maar de patrijs ontglipte den
zot. De bedrogen vos sprak: ‘Wat had ik aan mijn praten?’ En de patrijs wederom:
‘En wat had ik aan mijn slapen? Was het noodig voor iemand die niet slaperig was?’
Dit is voor die menschen die praten zonder noodzaak en slapen als zij hoorden te
waken.
Bij Marie de France, die omstreeks 1175 haar Fransche fabels dichtte aan het hof
van koning Hendrik II van Engeland, is de eerste stap gedaan tot die ontwikkeling
die in Chaucers vertelsel is voltooid: De vos vindt een haan op een mesthoop staan
zingen. Hij prijst zijn lied, maar ‘uw vader deed beter, want die sloot er zijn oogen
bij.’ De haan loopt er in en wordt gepakt. De vos er van door, de herders en de honden
hem achterna. ‘Kom,’ zeit de haan, ‘roep hun toe dat ik van jou ben en laat me niet
los.’ En de bedrogen vos vervloekt zijn bek die praat als ze stil hoort te zijn.
Nog nader tot Chaucer brengt ons de Roman de Renart: de dierenkomedie wint
aan werkelijkheid: het tooneel der handeling is niet langer ‘een hooge boom’, of ‘een
mesthoop’, maar ‘het hoendererf van Constant Desnoes.’ De dieren zijn
vermenschelijkt door hun namen: Reinaart, Kantekleer en Pinte1) zijn wijfje.
Kantekleer heeft een droom gehad en Pinte weet wat die beduiden moet: hij zal
sterven door de tanden van Reinaart. Maar Kantekleer spot er mee en gaat zich zonnen
in het zand. Reinaart komt aangestoven, doch de haan is hem te vlug af, en ontsnapt
hem boven op een mesthoop. Reinaart prijst zijn stem en weet nog hoe heerlijk zijn
vader zong met de oogen dicht. Weg rent de vos met Kantekleer in zijn bek, Constant
en zijn knechts hem achterna. ‘Roep hun toe’, zegt Kantekleer tot zijn schaker, ‘dat
je me meeneemt, hoe hard ze ook hollen.’ De haan, dank zij Reinaarts onnoozelheid
ontsnapt, houdt van een veilige plaats den vos zijn domheid voor, en deze sluipt weg,
hongerig en bedroefd.

1) Zie de Mnl. Rein 309.
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Ook dit verhaal is waarschijnlijk niet Chaucers onmiddellijke bron geweest. Maar
de vondst van zijn origineel zou ons weinig baten voor de waardeering van wat hij
zelf aan de vertelling tot haar verrijking heeft toegevoegd. Het echt Chaucersche
wordt even goed gekend door een vergelijking van zijn historie met de geschiedenis
uit den Roman de Renart. Het tooneel, in den laatsten slechts even aangegeven, wordt
onder zijn handen een minutieus geschilderd genrestukje vol kleur en leven.
Kantekleer speelt er zijn komische rol van verafgoden huisdespoot, en Pertelote is
bezield van die echt vrouwelijke lust tot dokteren op eigen hand. Een zonnige lach
om menschelijke waanwijsheid en gewichtigdoenerij belicht dit kleine wereldje,
waarvan de nonnenpriester vertelt.
De verteller zelve is ons door Chaucer noch in den proloog, noch in een der schakels
tusschen de vertellingen nader beschreven. Wij kennen hem slechts uit de woorden
waarmee de waard hem toespreekt in de verzen die den schakel vormen tusschen de
historie van Kantekleer en de vervelende tragedies waarmee de monnik het gezelschap
heeft vermoeid, zeventien geschiedenissen op den tekst ‘Laat niemand op het blind
geluk vertrouwen.’ Zie hier hoe ridder en waard hem in de rede vallen en kritiseeren:

De proloog tot de vertelling van den nonnenpriester.
‘Ho’, sprak de ridder, ‘goede heer, bedaar!
Wat ge verteld hebt is genoeg voorwaar,
Méér dan genoeg. Want luttel van het droeve
Is meer dan wat de meeste menschen hoeve'.
5 Ik vind althans, het is een droevig ding,
Van menschen wien het goed in 't leven ging
Te hooren hoe ze op éénen viele', eilaas!
En andersom: 't is joyë en solaas,
Wanneer een man die armoe heeft gekend
10 Opklom, en kwam tot hoog geluk in 't end,
En zijn geluk hem nimmermeer verliet.
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Dàt, als je 't mij vraagt, is een zoet bedied,
En 't waar een schoon verhaal om te vertelle'.’
‘Ja’, zei de waard, ‘bij Sinte Pauwels belle1),
U hebt gelijk. Die monnik kakelt drok
Van hoe Fortuna met een wolk betrok
'k En weet niet wat, en ook van een tragedie
Hoordet ge flus, en bijloo, geen remedie
Is er in klagen en gelamenteer
Om wat gedaan is, en het doet je zeer
Te hooren, als u zei, van al dat nare.
Heer monnik, uit hiermee, zoo God u spare,
Want uw verhaal verveelt ons allegaar.
'k En geve geen kapel voor zulk geblaar.
't En schaft een mensche leute noch pleizier.
Dus sinjeur monnik, el genoemd Heer Pier,
'k Bid u van harte iet anders te vertellen.
Want waar het niet door 't rinklen van uw bellen,
Die links en rechts aan bei uw teugels hangen,
Bij God, die voor ons allen werd gehangen,
Ik zweer u dat ik nu al lange sliep,
Al was de modderpoel ook nog zoo diep.
En dan was uw verhaal vergeefs gedaan.
Want, als ik van de klerken heb verstaan,
Wanneer een mensche geen gehoor en vindt,
En baat het niet te zeggen wat hij zint.
En 'k moet het in me hebben, 'k weet het goed,
Als dat, wat ik vertelle, het 'm doet.
Praat liever van de jacht, heer, bid ik u.’
‘Nee’, sprak de monk, ‘geen scherts en lust me nu.
'k Heb uitverteld, laat nu een aer verhale'.’
Toen zei de waard met rauwe, drieste tale,
En sprak terstond den nonnenpriester an:
‘Kom hier, jij priester, dichterbij, Heer Jan,
Vertel wat, dat ons lachen doet van lol,
Wees grappig, ook al rij jë op een knol,
Al is je peerd ook vuil en enkel bot,

1) Van de St. Paulskerk in Londen.
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Roek niet een boon1), als 't beest doet wat het mot.
Zorg dat jë altijd vroolijk bent van hart.’
50 En de aer: ‘Zoo waar ik gaan mag, ja, heer waard,
Als ik niet vroolijk ben mag je me schelde'.’
En rechtevoort begon-ie en vertelde,
En zei aldus tot Jan en Alleman,
Die zoete priester, goedman Here Jan:

Explicit.

De vertelling van den nonnenpriester.
Hier begint de nonnenpriester zijn vertelling van den haan en de hen,
Kantekleer en Pertelote.
Daar was ereis een weduw, arm en oud.
Klein was heur hoeve. Aan den zoom van 't hout
Lag ze verscholen, onder in een dal.
Die weduw, waar 'k u van vertellen zal,
5 Had, immer sinds ze 'r man had afgeleid,
Sober geleefd in haar verduldigheid.
Want luttel was heur have en heur gewin.
Zij teerde zuinig met haar klein gezin,
Twee dochters, op de gaven van ons Heer.
10 Drie groote zeugen had zë, en niet meer,
Drie koeien, ook een schaap, dat heette Malle.
Berookt was 't slaapvertrek en ook de halle2);
Daar at ze menig schamel maal te noen.
Pikante saus en had ze niet van doen.
15 Geen lekker beetje ging er door haar keel.
Van kost en kleeren had zë evenveel.
Van overlading had ze nimmer pijn:
Sober diëet was al haar medicijn,
En bezigheid, en een vernoegd gemoed.

1) Trek het je niet aan.
2) De weduwe woont in een zoogenaamd halle-huis. Zie daarover J. Schrijnen, Nederlandsche
Volkskunde, Deel I bl. 31 vv.
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20 Wou ze ten rei, geen jicht en bond heur voet.
En nooit had popelsie1) heur 't hoofd geraakt.
Ze en had nooit wijn, noch wit noch rood, gesmaakt.
Ze schafte op haren disch meest wit en zwart:
Melk en bruin brood, en dankte voor haar part,
25 Gebakken spek, en soms een ei of twee,
Want ge moet weten dat ze in zuivel dee.
Zij had een erref, afgetuind rondsom
Met palen, en een grep daar buitenom.
En daarop hield ze een haan, hiet Kantekleer.
30 Zoo'n kraaier vond je in heel het land niet weer.
Zijn stemme schalde zoeter uit zijn gorgel
Dan in de kerk op missedagen 't orgel.
Veel stipter was zijn kraaien in het hok
Dan slag van uurwerk of van kloosterklok.
35 Natuurlijk kende-ie de eguinoctiaal
Terdeeg van graad te grade, en telken-maal
Als weer de zonne vijftien graden klom2),
Dan kraaide mooier niet een haan rondsom.
Zijn kam zag rooder dan het fijn koraal,
40 Net gekanteeld gelijk een vestingwal.
Zwart was zijn snavel, en die glom als git,
Azuur zijn pote' en teenen, en zoo wit
Zijn nagels als de lelie op haar steel.
Zijn veeren glansden als het goud zoo geel.
45
Dees jente haan regeerde zeven hennen,
Die hem in al zijn lusten moesten kennen.
Zijn minnekijns en zusters noemde-ie heur.
Zij leken wonder op hem, van couleur,
En die het schoonst getint was aan de strot
50 Die heette schoone joffer Pertelot.
Hovesch en schrander was ze en liefgetal,
Een zoet gezelske, dat bewees ze al

1) Beroerte.
2) De haan kraaide telkens wanneer de schaduw op den zonnewijzer weer vijftien graden
gevorderd was, d.w.z., hij kraaide ieder uur, daar 15o één uur uitmaken.
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Van toen ze nauw was zeven nachten oud,
Waardoor ze 't harte kreeg in heur gewoud1)
Van Kantekleer; zijn alles, dat was zij.
Hij minde 'r zóó, het was hem wel daarbij.
't Was zulk een joye hen te hooren zingen,
Wanneer de heldre zon begon te springen,
‘Mijn lief voer achter lande’ in zoet accoord.
Want het gebeurde, naar ik heb gehoord,
Ter tijd dat diere' en vogels zonge' en sprake'.
En zoo geviel't dat in der dagerake,2)
Toen Kantekleer zijn vrouwkes om zich had,
En in de hal met haar te roesten zat,
Met naast zich schoone joffer Pertelot,
Dat Kantekleer moest rochlen in de strot,
Als een die zwaar benauwd is in zijn droom.
En Pertelote nam des kreunens goom3)
En zei verschrikt tot hem: ‘O lieve man,
Wat zit ge dus en kreunt? Wat scheelt er an?
Foei, slaper die ge bent, ge moest u schame'.’
En hij antwoordde en zeide dus: ‘Madame,
En wees niet boos wat ik u bidden mag.
Bij God, mij droomde ik was in zulk een hach
Daar even, 'k ben er zeere van ontdaan.
God gev'er’, zeid'ie, ‘'n goeden uitleg aan,
En hou mijn lichaam buiten vuil gevang.
Mij droomde hoe ik ging mijn vasten gang
Binnen ons erref, en wat zie ik daar?
Een beest, 't was net een hond, dat loerde er naar
Om mij te grijpen, want het zocht mijn dood.
't Was van koeleur zoo tusschen geel en rood.
Maar 't tipje van zijn ooren en zijn staart
Was niet van die koeleur maar zwart-gehaard.
Hij had een kleinen snoet en vuurgen blik.
Nog zie 'k dat oog en sterf haast van den schrik.

1) macht.
2) dageraad.
3) nam dat kreunen waar.
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En daarom heb ik zeker zoo gezucht.’
‘Foei’, zei ze, ‘schaam u, bent ge zoo beducht?
Eilacie, want bij God die zit in trone1),
Ge en krijgt mijn harte langer niet te loone,
'k En kan geen lafaard minnen, op mijn eer.
Want zeker, wat een vrouwë ook beweer,
Wij allen wenschen, of het mochte wezen,
Wijzë, goedronde mans, die niet en vreezen,
Die zwijgen kunnen, maar geen vrek, geen zot,
Geen die om ieder werktuig schrikken mot,
Geen pocher ook, bij God die zit in trone.
Hoe dorst ge, tot uw schande, mij te toone'
Dat eenig ding ter wereld u vervaart?
Hebt ge geen mannenhart, en hebt een baard?
Helaas, wie beeft er nu voor droomen nog?
Droomen, Godweet, en zijn niet dan bedrog.
't Zijn broedsels van een overladen maag,
Van dampen, van complexies, als de vaag
Der vochten in een mensch te welig zwelt.
Die droom, die dus vannacht u heeft ontsteld,
Komt voort, bij God, als ik het goed versta,
Uit overloop der roode cholera2),
Die menschen in hun droomen schrikken doet
Voor pijlen en voor vuur met rooden gloed,
Voor roode beesten dat ze bijten willen,
Voor strijd, voor honden groot en klein, al grillen
Zooals het vocht melancholie ze broedt
In menig slaper en hem schreeuwen doet
Van vrees voor zwarte bere' of zwarte bullen,
Of zwarte duivels dat ze'm grijpen zullen.
En ook van andre vochten heb ik weet,
Waar menig slaper last af heeft en leed,
Maar 'k noem zë u zoo vluchtig als ik kan:
Zeit Catoen3) niet, en 't was een wijze man,
Zeit die niet: “maak geen ophef van een droom”?

1) in den hemel.
2) gal met bloed vermengd.
3) Dionysius Cato, De Moribus II dist. 32: somnia ne cures.
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Nu, sire, als wij vliegen van den boom,
Neem dan een laxatief, om Godes min.
Ik schiet er graag mijn lijf en ziel bij in,
Zoo 'k ongeloge' u niet ten beste ra,
Dat ge van roode en zwarte cholera
U schoon purgeeren moet, en doe het voort.
Er is wel geen aptheek aan dezen oord,
Maar zelve leer ik u de kruiden wel,
Waarbij ge baat zult vinden en herstel,
En 'k zal die kruiden leze in onzen gaard
Die de eigenschap bezitten uit der aard
't Lijf te purgeeren, onderlangs en boven.
Bij Godes minne, wil me toch gelooven
Dat ge cholerisch van complexie bent.
Zorg dat de zonnë in zijn ascendent
U niet vindt opgekropt met heete vochte'.
'k Wed om een groot, zoo dat gebeuren mochte,
Dan zal de derdedaagsche koorts u rijden
Of 't koudwee, en uw dood is niet te mijden.
Slik voor een dag of twee eerst digestiven
Van wurmen en daarná pas laxativen
Van kerslaurier, santorie, aarderook,
Of anders nieskruid, want dat groeit daar ook,
Van kattepuis1), of ook van geitebes,
Van 't geile veil, waar 't erref vol van es.
Pik het zooals het groeit en eet er van.
Kom, bij uw vaârs geslacht, wees vroolijk, man,
Vrees voor geen droom, geen beter raad dan die.’
‘Madame, voor uw geleerdheid grand merci,’
Sprak hij, ‘maar toch, wat aangaat heer Catoen,
Om wiens geleerdheid zooveel is te doen,
Hij mag dan leeren droomen niet te vreezen,
Toch kunt ge in oude boeken, zweer ik, lezen,
Van menig man nog grooter van gezag
Dan Catoen was, zoo waar 'k gedijen mag,

1) Katapuce is het woord bij Chaucer. Ik heb de vrijheid genomen het volksetymologisch naar
's lands gelegenheid te verduitschen, niet wetend welke plant bedoeld is. Volgens Skeat is
het de Euphorbia Lathyris.
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Die van zijn les de tegenstelling leeren,
En door ervaring wijs gemaakt, beweren
Dat droomen zijn een soort van duidenis
Zoowel van vreugdë als van droefenis,
Die menschen in dit leven moeten lijden.
Geen argumenten kunnen dat bestrijden,
De ervaring leert: het is zoo, en niet el.
Een schrijver, een van de aldergrootsten wel1),
Verhaalt hoe wijleneer twee jonge maats
Ter beevaart toge' als goede kameraads.
't Gebeurde dat ze kwamen in een stad
Waar zooveel vollek zich verzameld had
En alle herberg vulde dik als mut,
Dat zij zooveel niet vonden als een hut
Waarin ze konden slapen met hun beiden.
Zoo moesten zij dan noodgedrongen scheiden
Voor éénen nacht en gingen elk alleen
Om slapen naar hun hostelrije heen,
Waar het geviel dat elk een bed besprak.
d' Eene vond in een stallë onderdak,
Ver op een erf met ossen voor de ploeg.
d' Ander zijn herreberg was goed genoeg,
Zooals zijn goed geluk of kans het wou,
Waarvoor wij allen bukken, man en vrouw.
En zoo geviel 't dat lange vóór den dag
Die man daar in zijn bedde waar hij lag
Droomde dat hij zijn makker roepen hoorde:
“Wacharm, ze gaan me dezen nacht vermoorden,
Hier waar ik liggë in een stal met ossen.
O broederlief! kom me, eer ik sterf, verlossen,
Kom,” riep hij, “naar me toe, nu dadelijk”.
De man schoot wakker uit zijn slaap van schrik,
Maar nauw en was hij wakker uit den slaap,
Of wierp zich om en telde 't niet een raap.
Hem docht, zijn droom was niet dan ijdelheid.
Maar nog een tweede maal zoo droomde hij 't.

1) Cicero, De Divinatione, Lib. I caput 27.
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En nòg een keer was 't of zijn reisgenoot
Kwam, naar hem docht, en zei: “nu ben ik dood,
Aanzie mijn roode wonden, diep en wijd;
Rijs op in alle vroegt in de' uchtendtijd,
En aan de westerpoorte van de vest
Zul jë een kar zien, volgelaan met mest,
Waarin mijn lijk al stil is weggestouwd.
Pas dat je kloek die karre tegenhoudt.
Het was mijn goud waarom ze mij vermoordden”,
En zei van punt te punt hoe ze hem smoorden,
Met jammerlijk gelaat, bleek van koeleur.
En op mijn woord, zijn droom en bleek geen leur:
Want in den morgen, met den dageraad,
Ging hij op weg naar 't gasthuis van zijn maat,
En als hij komt bij de ossenstal, begint
Hij luiderkeels te roepen om zijn vrind.
Mèt kreeg hij antwoord van den herbergier,
Die zeide: “Heer, uw vriend is niet meer hier.
Bij de eerste zonne toog hij uit der stad”.
Dat hoorend heeft hij achterdocht gevat,
Gedachtig aan de droomen die hij zag,
En loopt meteenen, wat hij loopen mag,
En vindt nabij de westerpoort der veste
Een mestkar, als op weg om 't land te meste',
En net in zulker wijze toegesteld
Als hem de doode man het had verteld,
Waarom hij niet en schroomt alarm te make',
Maar roept voor 't boevestuk om straf en wrake:
“Ze hebben hier tenacht mijn vriend vermoord,
Hier in dees karre ligt en gaapt-ie. Hoort”,
Zoo riep hij, “officieren van der stede,
Die ze te houden hebt in peis en vrede,
Wacharm, eilaas, hier ligt mijn vriend geveld.”
Waartoe u meer van dit verhaal verteld?
Het volk liep uit en wierp de kar te gronde,
En midden in de mest daar werd gevonde'
De doode man die nieuwlings was vermoord.’
Auctor.
Genadig God, wien recht en waarheid hoort,
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Zie, hoe voor u geen moord en schuilen mag.
Want moord wil uit, dat zien wij dag aan dag.
Moord is zoo'n gruwel, zoo'n afschuwlijkheid
Voor God, die 't al gerecht en wijs beleidt,
Dat hij geen moord onopgedekt en laat.
Een jaar twee drie verloope, vroeg of laat
Uit zal de moord, daar ben ik zeker van.
‘De dienders van der stede snelden an
En namen waard en karreman gevange',
En ondervroegen ze in de pijn zoo lange,
Tot zij het stuk bekenden zonder hele'
En werden opgehangen bij der kele.
Hier mag men zien dat droomen zijn te vreezen.
Ja, in datzelfde werk daar is te lezen,
Krek één kapittel verder in het boek
('k En kalle niet, zoo waar ik vreugde zoek):
Twee mannen wilden varen over zee
Voor zeker doel naar verre vreemde stee,
Als maar hun schip de wind niet tegen had,
Waarom ze moesten marren in een stad
Die vroolijk aan de ka der haven stond.
Maar eenes dages, tegen de avondstond,
Keerde de wind en blies de rechte gooi.
Vroolijk en blijde gingen zij te kooi,
Van plan om 's morgens vroeg in zee te steken.
Maar d' eene man vernam een mislijk teeken.
Want toen die eene man te slapen lag,
Zag hij een wondren droom, kort voor den dag:
Hem docht een man stond aan zijn bedderand
En ried hem dat hij blijven zou aan land.
“Zorg, zeide-ie, dat ge morgen niet en gaat,
Of ge verdrinkt, dat 's alles wat 'k u raad.”
Ontwaakt vertelde hij zijn vriend die mare
En bad hem één dag later uit te vare'.
Hij bad hem maar dien eenen dag te beide'.
Zijn makker, die te bed lag aan zijn zijde,
Begon te lachen en hem uit te jouwen.
“Geen droom”, zei hij, “en kan mij 't hart benauwen,
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Noch mij beletten om mijn werk te doen.
270 'k En roeke niet een stroo om uw visioen,
Een droom is ijdelheid en guichelspel.
Er zijn er die van uile' en apen wel
Alle dag droome' en menig vreemd geval
Van wat nooit was en nimmer wezen zal.
295 Maar 'k zie, ge wilt hier marren en uw tijd
Dus roekeloos versloffen; 't doet me spijt,
Dat weet de lieve god. Maar 'k groet je dan.”’
Dus nam hij oorlof en vertrok. De man
Had nauw zijn reize voor de helft volbracht,
280 'k En weet niet hoe, noch wat den misval wracht,
Maar plotsling kreeg de kiel van 't schip een krak,
En schip met volk en al ging onder, vlak
In zicht van andre schepen, die, als 't was,
Ter zijde van ze koersten op dat pas.
285 En daarom, schoone Pertelotekijn,
Die oude exempels moge' een les u zijn
Dat nooit een mensch moet lachen om 't vermaan
Van droomen, want ik zeg u, zonder waan,
Dat menig droom wel zeerë is te vreezen.
290 In Sint Kenelmus' vite kunt ge lezen,
Dat was Kenulphus' zoon, die 't rijk bezat
Der Mercen, wat voor droom Kenelmus had1).
Kort vóór hij werd vermoord, eens op een dag
Geviel 't dat hij in droom zijn moord aanzag.
Zijn voedster gaf van heel zijn visioen
Hem uitleg, en vermaande 'm zich te hoên
Voor moorders; doch hij was maar zeven jaar,
En daarom telde-ie droomen niet een haar,
Zoo heilig was zijn herte. Bij ons Heer,
300 Ik hadde liever dan mijn hemd, wanneer
Gij zijn legende hadt geleze' als ik.

1) Kenelm werd op zijn zevende jaar koning der Merciërs in 821, en werd daarna op bevel van
zijn moei Cuenedreda vermoord. Hij droomde dat hij een prachtigen boom vol brandende
kaarsen zag en er in klom. Maar een van zijn beste vrienden hakte den boom om, hij zag zich
in een vogel veranderd en vloog ten hemel.
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Dame Pertelote, 'k zeg u warelik,
Macrobeüs, die schreef van 't visioen
In Africa van d' eedlen Cipioen,1)
Gelooft in droome' en leert er in te zien
Voorspook van dingen die daarna geschien.
Ook zou 'k u willen vragen, weet ge wel
In 't oude Testament van Daniel?
Hield die een droom voor ijdelheid misschien?
Lees ook van Josef, en daar zult ge zien
Of droomen soms (ik zeg niet alle droomen)
Voorspook van dingen zijn die later komen.
Denk aan Egypte's vorst Heer Pharao,
Zijn bakker en zijn bottelier net zoo,
En zagen die van droomen niet de blijken?
Lees van zoo menig rijk de landskronijken,
Van droomen vindt ge er menig vreemd verhaal.
Zoo droomde Cresus, Lyde's heer2), een maal
Dat hij zich zitten zag op eenen boome,
Ten teeken dat hij aan de galg zou kome'.
En Ectors vrouwe dan, Andromacha,3)
Toen Ector sterven zou den dag daarna,
Zag zij in haren droomë in den nacht
Hoe dat haar man zou worden omgebracht,
Zoo hij dien dag zich waagdë in 't gevecht.
Ze zei 't hem, maar een doove was 't gezegd.
Hij ging in spijt van haren droom ten strijd,
En werd er van Achilles neergeleid.
Maar dat 's te lang een storie om te doen.
En ook, 't is welna dag, ik moet me spoên.
Om kort te gaan, dit zeg ik tot besluit,
Dit droomgezicht dat loopt me op onheil uit.
En daarenboven zeg ik, dat ge 't weet,

1) Het Somnium Scipionis is een geschrift van Cicero, waarbij Macrobeus een commentaar
heeft geschreven.
2) Chaucer ontleent dit verhaal aan den Roman de la Rose (v. 6312-6571, éd. Méon).
3) Andromache's droom is niet bij Homerus te vinden, maar in caput XXIV van Dares Phrygius.
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Om laxativen geef ik niet een beet.
335 Ze zijn vergiftig, 'k weet er alles van,
Ik lust ze niet, ik heb er maling an.
Praat me van leute liever dan van dit.
Dame Pertelot, zoo waar 'k om vreugde bid,
Eén groote jonst heeft Gode mij bewezen,
340 Want als ik zie de schoonheid van uw wezen,
Rondom uw oogen zoo scharlaken-rood,
Dan gaat mijn vreezë altemale dood.
Want even wis als In principio,
Mulier est hominis confusio.
345 De zin van dit Latijn is dus, Madame:
De vrouwë is den man zijn vreugd en vrame1).
Want als ik voel tenacht uw zachte zijde,
Al zij het dat ik niet op u mag rijde',
Want onze roest is al te smal, eilaas,
Dan ben 'k zoo vol van vreugde en van solaas,
Dat 'k lache beide om drogbeeld en om droom.’
Dat zeggend vloog hij neder van den boom
Met al zijn hennen, want de dag was daar,
En riep ze met een tsjoek, tsjoek bij elkaar,
355 Waar hij een korrel op het erref vond.
Koninklijk deed-ie, al zijn vreeze zwond,
Trad Pertelot, vóór prime, twintig keeren,
En zat haar even dikwijls in de veeren.
Hij kijkt alsof-ie 'n gramme liebaard waar,
360 En op zijn teenen schrijdt-ie harentaar,2)
Te goed waren zijn voeten voor den grond.
Hij tsjoeketsjoekte als hij een korrel vond,
En al zijn vrouwen kwamen aangerend.
Dus grootsch, als in zijn halle een prins-regent,
365 Laat ik dien Kantekleer daar aan de graas,
En doe u van zijn avontuur relaas.
De maand waarin het eerst de wereld werd
En God den mensche maakte, 'k meene Maart,

1) voordeel.
2) her en der.
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Was vol, en sinds zijn aanvang waren mee
370 Verloopen dertig dagen ende twee,
Als Kantekleer, in al zijn hoogen waan,
Zijn zeven vrouwkens om hem, komt gegaan
En naar de lichte zonne de oogen slaat,
Die in den Stierë een-en-twintig graad
375 Geronnen heeft en nog een luttel meer.
En van nature, en door geen andre leer,
Weet-ie: 't is prime, en kraait met blijden krop.
‘De Zonne’, zeit-ie ‘klom ten hemel op
Al eenenveertig graad en meer dan dat.
380 Madame Pertelot, mijn aardsche schat,
Hoor me die blijde vogels hoe ze zingen,
En zie de frissche bloemen hoe ze springen,
Vol is mijn herte van riveel en vreugd.’
Plots stoorde een droef geval hem die geneugt:
385 Het einde toch van joye is meest geween.
Wereldsche vreugd, godweet, is spoedig heen.
Een die een meester is in rhetorike,
Die mocht het veilig schrijve' in een kronieke
Als hoogste wijsheid die te weten zij.
390 Nu, wie er wijs is luistere naar mij.
Niet minder waar is dees geschiedenis
Dan 't boek van Lancelot de Lakë is,
Dat vrouwen houden in volgrootë eer.
Nu keer ik tot mijn onderwerrep weer.
395 Een felle vos, vol sluwe reinaardie,
Die woondë in het woud een jaar of drie,
Had, als voorzeid door hooge zienerskracht,
Zich door de heg gewerkt, dien eigen nacht,
Tot op het erf waar Kantekleer de schoone,
400 Zijn vrouwkens mee, te wandlen was gewone,
En lag er stillë in een bed van gras
Tot de uchtend van dien dag verstreken was,
En beidt zijn tijd op Kantekleer te vallen,
Want daarin heeft zoo'n homicied gevallen,
405 Die op zijn luimen ligt en menschen moordt.
O valsche dief die in uw lage loert,
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O nieuwe Scariot, o Geniloen,
O valsche huichelaar, o Griek Sinoen,
Die Troje tot haar rampspoed hebt verkloekt!
O Kantekleer, die morgen zij vervloekt,
Waarop ge naar het erf vloogt van den boom!
Gij waart wel goed gewaarschuwd door uw droom
Dat ge dien eigen dag gevaar moest vreezen.
Maar 't geen dat God voorweet, dat moet zoo wezen,
Zooals door somge klerken wel beweerd is;
Getuige elk man die door en door geleerd is,
Dat honderdduizenden te dezer zake
Op hooge scholen spreken ende spraken
In menige altercatie en dispuit.
Maar tot op 't kaf en zift ik dit niet uit.
Dat 's werk voor Sinte Doctor Augustijn,
Boëthius, of Bisschop Bradwardijn,
Of heilige voorwetendheid van Gode
Mij noode dwingt een ding te doen (met noode
Bedoel ik simpele noodwendigheid)
Of dat het aan mijn vrije keuze leit
Het al of niet te doen, het een of 't aer,
Schoon 't God voorweet al eer 't te doene waar;
Of dat zijn weten niet en dwingt een mijt
Dan door voorwaardlijke noodwendigheid.
'k En heb me aan zulke vragen niet te storen.
Mijn sproke is van een haan, als ge moogt hooren,
Die op zijn wijfkens raad, tot zijn bederf,
Die morgenstond spanseeren ging op 't erf,
Toen hij dien droom gezien had dien 'k vertelde.
Een vrouweraad bekomt een manne zelden,
Een vrouweraad bedierf ons de eerste reis
En bandë Adam uit het Paradijs,
Waar hij zijn leute had en zijn gemak.
Maar ik en weet, zoo ik ten kwade sprak
Van vrouweraad, of geen 't zich aan en trok,
En 'k zwijge des hiervan; ik zei 't in jok.
Lees schrijvers waar zij handlen van die zaken,
Daar zult ge zien wat zij van vrouwen spraken.
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445 Dit zijn den haan zijn woorden, niet de mijne.
Ik kan geen kwaad in niet één vrouw bevijne'.
Zoo lekker leit en baadt zich lustigkens
Vrouw Pertelote met haar zusterkens
Vol in de zon. En fiere Kantekleer
450 Zong blijder dan de zeevrouw in het meer.
Want Phisiologus vertelt daarvan
Hoe mooi en blij zoo'n meermin zingen kan.
En zoo geviel't dat, oogend op dat pas
Naar een vijfwouterken1) te midde 't gras,
455 Hij dezen vos plat op den buik zag schuilen.
Nader dan 't kraaien stond hem toen het huilen,
En daadlijk vloog-ie op, en riep klok, klok,
Net als een man die in zijn harte schrok.
Want van nature zoekt een beest te vlien,
460 Krijgt het zijn wederzake2) maar te zien,
Al zag 't hem nooit met oogen vóór dien dag.
Zoodra dees Kantekleer zijn vijand zag,
Dacht hij te vluchten, maar de vos ving aan:
‘Eilaas, mijn lieve heer, waar woudt ge gaan?
465 Wees toch niet bang voor mij, ik ben uw vrind.
'k Moest boozer dan een duivel zijn gezind,
Zoo ik u kwaad wou doen of vileinie.
'k En kom u niet beloeren als een spie,
Maar, op mijn woord, 'k en kom hier anders niet
470 Dan om te kunnen luisteren naar uw lied.
Want 'k zweer u dat uw stem zoo vroolijk klinkt
Als englestem die in den hemel zingt.
Ook voelt ge er meer het muzikale van
Dan ooit Boëce3) of wie maar zingen kan.
475 Mijn heer uw vader (Gode heb zijn ziel)
En ook uw moeder, minzaam als ze viel,
Zijn in mijn huis geweest, zeer tot mijn vreugd.
Geloof mij, heere, 'k deed u gaarne deugd.

1) vlinder.
2) tegenstander.
3) Boëthius.
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Van zang gesproken, wat ik zeggen wou,
480 Zoo waar ik hoop dat 'k bei mijn oogen hou,
'k En hoorde, op u na, nimmer man zoo zingen,
Als uw heer vader wen de dag kwam springen.
Bijloo, het was van harte wat hij zong.
Hij spande, opdat zijn stem te verder drong,
485 Zóó alle krachten in dat hij moest pinken
Met bei zijn oogen, zóó luid liet-ie 't klinken.
En op de teenen stond-ie bij zijn zang
En stak zijn hals naar voren dun en lang.
En ook, hij was van zulk een kloek verstand,
490 Dat daar geen man en leefde in eenig land
Die hem passeeren kon in zang en praat.
In 't dicht van d' Ezel Heer Burnellus staat1)
Een storieken te lezen van een haan
Die aan het eene been was pijn gedaan
495 Door 's papen zoon, nog jong en onbedacht,
En hem uit wraak om zijn provende bracht.
Maar daar en kan geen vergelijk, certein,
Tusschen uw vaders rede en wijsheid zijn
En dezen hane zijn geslepenheid.
500 Maar zing nu, heer, bij Sinte Cariteit,
Laat zien of gij 't uw vader na kunt doen.’
Hoe klapte Kantekleer zijn vleugels toen
Als die zijn hinderlaag niet zien en mocht,
Zoo was hij van die vleierij verzocht.
505
Eilaas, gij heeren, plukkers van den stove2)
En vleiers zijn er velen aan uw hove',
Die u wel meer gevallen, op mijn woord,
Dan hij van wien gij niet dan waarheid hoort.
Leest Ecclesiastes over vleierij.

1) Burnellus seu Speculum Stultorum, een gedicht door Nigellus Wireker geschreven ten tijde
van Richard Leeuwenhart. De haan wreekt zich door op den morgen van den dag, waarop
Gundulfus zijn priesterwijding en een provende ontvangen zal, veel later dan gewoonlijk te
kraaien, zoodat Gundulfus zich verslaapt, te laat komt voor de plechtigheid, en de provende
verliest.
2) Pluimstrijkers.
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510 Hoedt u, gij heeren, voor verraderij.
Hoog op zijn teenen stond daar Kantekleer,
Den hals gerekt, zijn oogeleden neer,
En ging er aan de kraai met luider keel.
En plots stoof op de vos, Mijnheer Russeel,
515 En pakte Kantekleer al bij der krage,
En droeg op zijnen rugge 'm naar de hage.
Want van geen man en werd hij nagerend.
O Noodlot, gij die niet te mijden bent,
Eilaas dat Kantekleer vloog van den boome!
520 Eilaas, zijn vrouwe en roekte niet om droome'!
En op een Vrijdag viel die ramp nog wel.
O Venus, die Godinne zijt van spel,
Hij was uw dienaar toch, die Kantekleer,
En stelde zich in uwen dienst te weer,
525 Minder om 's werelds aanwas dan om spelen,
En laat ge hem dan op uwen dag dus kelen?
O aller meestren meester Godefried,1)
Die toen uw koning Richard 't leven liet
Door 't moordend schot, zoo zeer zijn dood bekloeg!
530 Ach had ik van uw kunste en stijl genoeg,
Opdat 'k den Vrijdag vloeke, net als gij!
(Want dat is waar, op Vrijdag sneuvelt hij)
Dan zou ik toonen hoe ik klagen konde
Om Kantekleer zijn angstë en zijn wonde.
535
Voorzeker, zulk gejammer en gekrijt
En maakten nimmer dames sinds den tijd
Toen Troje viel en met getrokken zwaard
Pirrus, vorst Priam pakkend bij zijn baard,
Hem doodde, naar Eneydos bericht,
540 Als binnen die omheining, op 't gezicht
Van Kantekleerë, al die hennen dreven.
Dame Pertelote kreet voor alle zeven,

1) Een toespeling op de Nova Poetria van Geoffrey de Vinsauf, kort na den dood van Richard
Leeuwenhart geschreven. Zijn wenken voor de beoefening van de verschillende dichtsoorten
worden met voorbeelden toegelicht. Zijn voorbeeld van het elegische genre, een jammerklacht
op Koning Richards dood, wordt hier door Chaucer geparodieerd.
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Veel luider dan de vrouw van Hasdrubal
Toen zij de maar kreeg van heur man zijn val
En van Carthages brand door Romes heir.
Zij ging van woede en wanhoop zoo te keer
Dat zij zich zelve storttë in de vlam
En onbeweegd van hartë ommekwam.
O, arme hennekens, gij gildet vast
Als, in den brand van Rome op Nero's last,
De vrouwen gilden van de senatoren,
Omdat hun mannen allen 't lijf verloren.
Onschuldig heeft die Nero hen verdaan!
Nu zal ik met mijn storie verder gaan.
Die arme weeuw en haar twee dochters rennen
Op 't hooren van het weegeroep dier hennen
Al mettervaart de deur der hoevë uit,
En zien, met op zijn rug den haan als buit,
Reinaart aan 't loopen naar den kant van 't bosch,
En riepen ‘Ho, ho, ho, hallo! de vos!
Wee en wacharm!’ en zetten 't op een draven
Hem na, en menig ander man met staven,
Kolle onze hond, en Talbot, en Gerland,
En Malkin met een rokken in heur hand.
Koe, kalf, ja varken, liepen wat ze konden,
Zoo schrokken zij van 't blaffen van de honden,
En 't schreeuwen van de vrouwen en de mans,
Zij holden zóó, hun harte borst bijkans.
Zij gilden of je in hel de duivels hoorde,
Dë eenden schreeuwden of men ze vermoordde,
De ganzen vlogen angstig boven 't bosch,
De bijenzwerm gonsde uit de korve los,
Zóó schriklijk was 't laweit, ah parmafoy!
Ja, Jakke Stroo met heel zijn gorlegooi1)
En hebben nimmer half zoo schril gegild
Wen de een of andre Vlaming moest gevild
Als op dien dag 't rumoer om dezen vos.
Het ging er met trompetten zelfs op los

1) schorriemorrie.
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Van koper, busseboom, van hoorn, van been,
580 En 't blies en toette en joelde en kreet dooreen.
Het leek alsof de hemel stond te vallen.
Nu, goede menschen, 'k bid u, luistert allen.
Zie hoe Fortuine plotselinge keert
De hoop en trots van wie haar niet en eert.
585 Die haan die op den vos zijn rugge lag
Begon, spijt alle vreezë om zijn hach,
En zeide, ‘heere, zoo ik waar als gij,
Dan zei 'k, (zoo waar me God genadig zij)
Tot dat verweende kerelsvolk: keert omme,
590 Een pestilentie mag je halen komme'!
Ik ben al aan den zoome van het bosch.
Spijt jullie kop laat ik den haan niet los.
Ik eet hem op, dat zweer ik, en wel zóó.’
De vos die zei: ‘Dat zal ik doen, bijloo!’
595 En mét dat hij het sprak, al onverhoed,
Rukt zich de haan behendig uit zijn snoet
En vliegt terstond op eenen hoogen boome.
En toen de vos zag dat-ie was ontkome',
Sprak hij: ‘Eilaas, eilaas, o Kantekleer,
600 'k En zal het niet ontkennen, 'k deed u deer
Toen ik de schrik u op den lijve joeg
En bij den nek u van het erref droeg.
Maar heerë, ik en wildë u geen kwaad.
Kom hier en 'k zal u zeggen waar 't om gaat.
605 'k En lieg er heusch niet om, God sta me bij!’
‘Neen’, zei de haan, ‘de duivel hale ons bei,
En mij het allereerst met bloed en botten,
Als jij een andermaal me kunt bedotten.
Je 'n krijgt me niet opnieuw met zoete logen
610 Aan 't zingen en aan 't knippen met mijn oogen.
Want wie dat knipoogt als hij kijken moet
Met vrijen wil, God geev' hem nimmer goed.’
‘Neen’, sprak de vos, ‘maar God breng hem te schand
Die tijt te werk met zoo groot onverstand,
615 Dat hij, waar zwijgen paste, slaat aan 't kwebben.’
Ziet wat de roekeloozen er van hebbens
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Zorgloos te zijn en vleitaal te vertrouwen.
Maar gij, die dit verhaal voor kool mocht houen
Van maar een vos, of van een hen of haan,
620 Goe volk, ik raad u, neemt de leering aan.
Sint Pauwel zeit, al wat geschreven staat
Dat is gewis geschreven te onzer baat.
Neemt dan de vrucht en gaat het kaf voorbij.
Nu, Goede God, indien 't uw wille zij,
625 Zoo zeit ons Heer, maak goed ons altezamen,
En breng ons tot uw hooge blijdschap. Amen.
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Plato's kunstwaardeering
Door Prof. K. Kuiper.
Er zijn vele boeken geschreven over de aesthetiek van Plato. Ook is hij niet zelden
de Vader der aesthetiek genoemd - eene merkwaardige hulde aan een wijsgeer die
het zijne allerhoogste roeping achtte de onwaarde van de aesthese, d.i. de zinlijke
waarneming, tegenover het denkend inzicht, zoo duidelijk mogelijk aan te toonen.
Maar zelfs wie overtuigd is, dat men eigenlijk van eene platonische aesthetiek niet
kan spreken, of dat althans hare uiteenzetting slechts een ‘historisch’ belang zou
hebben, gevoelt allicht bij iedere herlezing van Plato's dialogen - dankbaar het woord
van een van Socrates' enthousiaste leerlingen herhalend dat elk samenzijn met den
grooten wijsgeer naast onderrichting een wonderbaar welbehagen schenkt - sterker
de behoefte om tot klaarheid te komen ten opzichte van deze vraag: Hoe staat eigenlijk
Plato tegenover de kunst?
Die vraag heeft ten opzichte van Plato eene andere beteekenis dan zij ten opzichte
van een modernen wijsgeer zou hebben, omdat en de schoonheid en de kunst, die
haar dienaresse is, in het leven van elken Helleen een geheel andere plaats innamen
dan bij de meesten onzer het geval is, en omdat misschien nooit zóó sterk en in zoo
talrijke
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schakeeringen de eeredienst van het schoone zich in Hellas heeft gemanifesteerd als
in de dagen, toen Plato - zelf een der allergrootste kunstenaars die Griekenland heeft
bezeten - zijn dialogen schiep.
De vraag, hier boven gesteld, komt tot ons uit die dialogen zelf. Aan geen lezer
van de Boeken over den Staat is het onbekend, hoe fel en hoe aanhoudend de schrijver
strijd heeft gevoerd tegen het gezag en den invloed der poëzie. Maar het vonnis in 't
bijzonder over de dichtkunst in de Politeia geveld eischt of nadere omschrijving of
uitbreiding over het geheele gebied der kunst, en de lezer die den grooten Homerus
ziet uitbannen uit den ideaalstaat kan niet anders dan zich afvragen: Hoe is het dan
gesteld met de kunst en de schoonheid in het algemeen? Heeft ook de plastische
kunst geene plaats in Plato's idealisme? Onder het licht van dat idealisme zelf willen
wij daarom in de eerste plaats die vraag beschouwen.
In de kerkerredenen van den Phaedo vangt Socrates zijn betoog over de
onsterfelijkheid der ziel met deze ernstig-schertsende woorden aan: ‘Het heeft er
allen schijn van dat zij, die zich op de juiste wijze wijden aan de wijsbegeerte, in
waarheid - al ontgaat zulks aan hunne medemenschen - niet anders doen dan streven
om te sterven en in den dood te blijven.’ In toon, maar niet in strekking onderscheidt
zich dit woord van het veel meer bekende ‘zoo wie zijn leven zal willen verliezen
om mijnentwil, die zal hetzelve vinden.’ Maar voor Socrates' toehoorders was
verduidelijking van zijne uitspraak noodig, en daarom gaat hij aldus voort: ‘Ziehier.
Dunkt het u eenen man die naar wijsheid streeft waardig, in ernst werk te maken van
zoodanige genietingen als bijvoorbeeld die van spijs en drank?’ - ‘Welneen’,
antwoordt hem de ernstige Simmias. - ‘Van liefdesgenot dan?’ - ‘Geenszins’ - ‘Meent
ge dan verder dat een zoodanig man de overige zorg voor zijn lichaam in bijzondere
eer zal houden? Dunkt u, dat hij het bezit van bijzonder fraaie kleeren of schoenen,
of al dergelijken tooi van zijn lichaam op prijs zal stellen, of
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zal hij dat alles veeleer minachten voor zoover het niet onvermijdelijk noodzakelijk
is er gebruik van te maken?’ - ‘Hij zal die dingen, dunkt me, minachten, indien hij
althans in waarheid een wijsgeer is.’ - ‘Dan zijt ge derhalve ook van meening dat
geheel en al de bemoeiingen van zulk een man zich niet met het lichaam bezig houden
maar zóózeer als dat maar mogelijk is zich daarvan afkeeren en zich wenden tot de
ziel? - ‘Ja, ik.’ - ‘En is het dan niet in de allereerste plaats in deze dingen duidelijk
dat - geheel anders dan de andere menschen - de wijsgeer er naar streeft zooveel
mogelijk zijne ziel los te maken van alle gemeenschap met het lichaam?’
Deze rede is hard, niet in de laatste plaats omdat zij, met die rigoreuze scheiding
tusschen ziel en lichaam die een der hoeksteenen van Plato's idealisme vormt, zich
veel verder uitstrekt dan tot een ascetische veroordeeling van zinlijke genietingen of
eene waarschuwing tegen de gevaren van de lusten des vleesches. En al is het een
Socrates, staande aan den uitgang van zijne aardsche gevangenis, uit wiens mond
deze veroordeeling van het lichaam wordt vernomen, Plato's eigen overtuiging vertolkt
Socrates wanneer hij uitvoerig gaat aantoonen waarom voor hem die wijsheid begeert
de bevrijding uit de banden van het lichaam noodig is. Het is niet alleen de rechterhand
die ons ergert, welke moet worden afgehouwen, niet alleen de tong die moet worden
uitgerukt; het zijn niet slechts de ziekten en begeerten die ons tegenhouden op onzen
weg: ook als dat alles is overwonnen stoort ons en verwart ons en verbijstert ons het
bedrieglijk organisme onzer zinnen. Het zuivere inzicht in de Waarheid, de kennis
der Idee, gewordt aan de ziel alleen in zoover als zij vermag zich vrij te maken van
al de misleidende gewaarwordingen, ontleend aan de beschouwing van deze wereld
van Schijn.
Het is Plato met deze verklaring volkomen ernst, en men behoeft niet zoo bijzonder
ervaren te zijn in zijne geschriften om te weten dat bijna op elke bladzijde deze
verzekering weerkeert: ‘alleen in zoover is ons leven waar-
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achtig, als het verband houdt met de werkelijkheid aan gene zijde’. Die overtuiging
staalt zijne geheele polemiek, zij bezielt zijne prediking - het woord is niet zonder
bedoeling gekozen - en zij stelt zelfs zijne staatkundige idealen sub specie aeternitatis,
wanneer hij, in het vijfde boek van zijne Respublica de Wijsgeeren teekent die,
opgestegen uit de menigte der vereerders van het Tijdelijke, en gerijpt tot de
onderkenning van de eeuwige wereld der Idee, geroepen zullen zijn om de burgers
van zijnen Staat te leiden op den weg naar de kennis der Waarheid.
Er zijn vele lezers van Plato, die, bekomen van de bedwelming der wonderschoone
taal in welke hij zijne geluksprediking stelt, of geschokt in hunne overtuigdheid door
die merkwaardige wisseling van logisch betoogen en religieus getuigen, welke een
der meest treffende kenmerken van zijne methode is, het hoofd schudden na de lectuur
van Phaedo en Staat en verklaren dat de dichter-wijsgeer twee werelden teekent,
maar den overgang tusschen die beide werelden niet aanwijst. Anderen, minder
gestreng, zoo al niet billijker tegenover den grooten leerling van Socrates, meenen
dat Plato in de rigoreuze consequentie van zijn zuiver intellectueel idealisme ook
aan zijn eigen persoonlijke neigingen het stilzwijgen heeft opgelegd, toen hij alles
wat tijdelijke bekoring brengt aan het leven dezer wereld, alle onschuldige vreugde,
alle matige genieting uitbande uit het leven van hen die begeeren naar wijsheid. En
wederom anderen zijn van meening dat naast - of na? - den Plato van Phaedo en
Politeia een andere Plato moet worden gehoord, een Plato die - als had zijn geest
zich de vleugels gezengd toen hij het zonlicht der Waarheid al te zeer was nabij
gekomen - geleerd had niet het onmogelijke te vragen en in de bezadigdheid van den
ouderdom een vergelijk tusschen het tijdelijke en het eeuwige had getracht te treffen.
Het komt mij voor dat door geene van deze beoordeelingen aan Plato volkomen
recht geschiedt. De lijnen van overgang tusschen het tijdelijke en het onvergankelijke
heeft hij nooit voorbij gezien, al stippelt daar zijne stift,
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in de wisseling van redeneering tot beschrijving en van beschrijving tot schetsbeeld,
met eene voortdurend grootere behoedzaamheid. Vrijmoedig in zijne vruchtbare
vindingrijkheid en in zijne zeldzaam levendige verbeeldingskracht, kent hij geene
vrees voor inconsequentie: hij getuigt van hetgeen hij aanschouwt en geeft ons
daardoor in zijne dialogen een levensboek veeleer dan een leerboek. Echter is deze
fantasie geenszins los van alle methode. Hare verscheidenheid is de openbaring van
een aanhoudend pogen om in de wondere reeks, die de wereld der verschijnselen
vasthecht aan het onvergankelijke, op verstaanbare wijze aan de tusschenschakels
hare juiste plaats aan te wijzen. In het portaal dat voert van deze naar gene wereld
liggen de fundamenten van Plato's aesthetiek.
Het spreekt na het hier boven gezegde vanzelf dat die laatste uitdrukking hier niet
in den strikten zin is bedoeld. Eene theorie van de ‘schoone kunsten’ bestond ten
tijde van Plato nauwelijks in Griekenland. De Atheners - we weten het van Plato zelf
- waren weliswaar overtuigd ‘dat Daedalus, de vader der beeldhouwkunst, zou
uitgelachen worden, indien hij, op aarde teruggekeerd, dezelfde beelden nog eens
ging maken, die eertijds zijn roem hadden uitgemaakt;’ maar van theorie had zulk
eene overtuiging nog weinig. En als het waar mocht zijn dat in den tijd van Polycletus
de beeldhouwers reeds stipte gehoorzaamheid handhaafden in het navolgen van eenen
vasten kanon die de verhouding der lichaamsdeelen tot in de kleinste bijzonderheden
regelde, dan is toch ook deze methode, in hoofdzaak eene techniek aan de ervaring
ontleend, nog ver verwijderd van een bewust naspeuren der normen van het schoone.
Zelfs indien het ons blijken mocht dat de standen van den doryphoros of den
diskobolos zich lieten omlijnen door bepaalde geometrische figuren, dan zou ook
daardoor het bewijs niet zijn geleverd dat hier overlegde theorie den aangeboren
schoonheidszin had geleid. - Is ons omtrent Phidias één feit met zekerheid bekend,
waaruit wij zouden kunnen afleiden, dat hij
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hij getracht heeft zich in woorden rekenschap te geven van het theoretisch wezen
der schoonheid die hij wekte uit haren marmeren sluimer? Eén pleidooi waardoor
hij betoogd heeft dat het zijn recht als kunstenaar was, zijne godsbeelden vrij en
ontslagen van de oude hieratische banden te vormen, en eveneens zijn recht om naast
de ideale gestalten zijner goden menschen af te beelden, realistisch gezien en niet
geïdealiseerd? Eerst een veel later levend geslacht wist te verhalen hoe Phidias in
den tempel te Olympia bij zijne voltooide Zeus-statue de handen biddend had
opgeheven en den Vader der Goden om een teeken had gevraagd ten bewijze dat
hem die kunstschepping welgevallig was. Een bliksemstraal had hem toen het
getuigenis waarom hij vroeg gebracht, en hij had niets meer aan het beeld veranderd.
- Ligt nu in deze anecdote de weerklank van eene theorie? Is het eene gedachte van
Phidias zelf, die Cicero vertolkt als hij zegt1): ‘Mijne overtuiging is, dat er in geen
enkel soort van dingen iets bestaat van eene zoo groote schoonheid dat het niet
overtroffen wordt door datgene waarvan het als van een gelaat de beeltenis is, iets
dat noch met de oogen noch met de ooren noch door eenig zintuig kan worden
waargenomen, maar dat wij alleen omvatten door het nadenken van onzen geest.
Ofschoon wij alzoo nooit iets in hun soort uitnemenders hebben gezien dan de beelden
van Phidias en dan de schilderijen die ik hier boven heb genoemd, iets schooners
denken kunnen wij toch wel. En voorwaar, ook die kunstenaar zelf, toen hij het beeld
van Juppiter of van Minerva formeerde, sloeg niet het oog op een of ander

1) Sed ego sic statuo, nihil esse in ullo genere pulchrum, quo non pulchrius id sit unde illud ut
ex ore aliquo quasi imago exprimatur, quod neque oculis neque auribus neque ullo sensu
percipi potest, cogitatione tantum et mente complectimur. Itaque et Phidiae simulacris quibus
nihil in eo genere perfectius videmus, et iis picturis quas nominavi, cogitare tamen possumus
pulchriora. Nec vero ille artifex, cum faceret Iovis formam aut Minervae, contemplabatur
aliquem e quo similitudinem duceret, sed ipsius in mente insidebat species pulchritudinis
eximia quaedam quam intuens in eaque defixus ad illius similitudinem artem et manum
dirigebat. (Cic. Orator. 2).
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persoon om hieraan zijne gelijkenis te ontleenen, maar in zijn eigen binnenste zetelde
een wonderbaar volkomene beeltenis van schoonheid; die zag hij aan en terwijl hij
daarop al zijne aandacht gevestigd hield richtte hij kunst en hand op het weergeven
van eene gelijkenis daarmede.’
De schoone vorm waarin hier Cicero, zelf een smaakvol kunstkenner, een zonder
twijfel Grieksche gedachte weergeeft, drong mij zijne woorden aan den voet der
bladzijde in het Latijn aan te halen. Maar geeft hier de schrijver van den Orator eene
gedachte van Phidias zelven? Wij weten het niet; evenmin als we weten, wat ten
naaste bij de burgers van Athene tot elkaar kunnen gezegd hebben toen zij voor het
eerst op den gevel van het Parthenon de majesteit hunner groote Goden in marmer
zagen tronen, of wat in hun geest kan hebben gebrand, toen zij den schepper van al
die heerlijkheid op gezochte aantijgingen in de gevangenis wierpen en daar lieten
sterven.
Het is met de oudgrieksche aesthetiek niet veel anders gesteld dan met het gevoel
voor de natuur. Geen kenner van de poëzie der oude Grieken, geen onderzoeker
hunner mythologie twijfelt er aan of de oude Hellenen de natuur met aandachtige
vereering hebben gadegeslagen en met geheel hun gemoed hebben liefgehad, maar
wie in hunne litteratuur zoekt naar fijne en met liefderijke nauwkeurigheid uitgewerkte
beschrijving, wie den weerklank zou hopen te vinden òf van de vrome hulde der
psalmen òf van de innigheid der moderne ode, zal zich teleurgesteld gevoelen. De
natuur leeft steeds en overal in de Grieksche poëzie, maar over haar spreken doen
de oude Hellenen weinig, tenzij dan in de beeldspraak hunner altijd wisselende, eerst
laat verstarrende mythologie.
Dat dit zelfde ook van de kunst mag worden aangenomen, kan nog beter uit hetgeen
gezegd dan uit hetgeen gezwegen is, worden opgemaakt. Men spreekt wel eens van
Socrates' aesthetiek; maar hoe elementair, hoe poover eigenlijk, klinkt het getuigenis
dat Xenophon in zijne ‘Herinneringen aan Socrates’ heeft bewaard aangaande diens
pogingen om de beginselen eener theorie van de
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schoone kunsten, of althans van haar begrip te benaderen.
In het gesprek, door Xenophon gerefereerd, richt zich Socrates, zelf oorspronkelijk
van beroep een kunstenaar, tot den schilder Parrhasius - dien de latere kunstkenners
roemen om de fijne plastiek zijner figurenteekening - met deze vragen, of niet de
schilderkunst de afbeelding is van hetgeen de kunstenaar werkelijk heeft gezien, en
of bij het afbeelden van schoone voorstellingen de kunstenaars niet dezen weg volgen,
dat zij ‘aangezien het zeer moeilijk is éénen mensch te vinden die in alle deelen
onberispelijk schoon is, van vele verschillende modellen de bijzondere schoonheden
tot één geheel vereenigen.’ Parrhasios geeft dat toe, en er is geen reden voor ons om
ons daarover te verbazen, al geeft Xenophon de karakterschets der schilderstechniek
hier wel wat heel kort. Maar dan vervolgt Socrates aldus: ‘Maar zeg me eens: poogt
gij nu ook het ideaal van innemendheid er zachtheid en vriendelijkheid en liefde,
kortom de gesteldheid van de ziel weer te geven of kan die niet worden afgebeeld?’
- ‘Hoe zou dat mogelijk zijn’ - antwoordde Parrhasius - ‘daar deze noch symmetrie
noch kleur bezit, ja zelfs niet eens zichtbaar is!’ En deze verklaring brengt dan
Socrates tot den wenk dat aandachtige zorg voor de teekening van de gelaatstrekken
en voor de nuanceering der oogen den schilder kan leeren al de aandoeningen der
ziel in zijne beeltenissen te leggen en dat hij daarbij liever de schoone dan de slechte
stemmingen moet weergeven.
Al wat wij van Parrhasius weten, geeft aanleiding om te vermoeden dat de schilder,
zelf juist in deze richting werkende, de wenken die Xenophon hem door Socrates
liet geven niet zoo heel noodig had. Maar het verhaal bewijst in ieder geval, dat de
theoretische aesthetiek, die Xenophon kende, nog zeer in hare kindsheid was. Tevens
echter leert het ons dat reeds Socrates dezen eisch stelde aan den kunstenaar, vóór
alles het wezen der ziel te bestudeeren, te leeren begrijpen hoe in het zichtbaar uiterlijk
het onzichtbare zich weerspiegelt.
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Den lezer van Plato's werken intusschen moet het moeilijk vallen aan te nemen dat
Plato zich met zoo algemeene opvattingen aangaande de beteekenis der kunst zou
hebben te vreden gesteld. Allereerst omdat de wijsgeer zelf - schepper of althans
volmaker van den dramatischen dialoog - een bewust kunstenaar was, die èn in de
samenstelling zijner gesprekken èn in de uitbeelding en schikking zijner personen
met vaste hand eene regelmatige techniek toepast, die kleur en rhythme zijner woorden
onderkent met eene zelden missende zekerheid van oog en oor, die èn doode dorheid
èn valsch pathos èn geleende bloemrijkheid betrapt en parodieert met het meesterschap
van den volmaakten deskundige en eindelijk al deze eigenschappen, veredeld en
verhoogd door de genialiteit van aangeboren kunstenaarsaanleg, belichaamt in het
schoonste proza dat ooit in Hellas is geschreven.
Maar in de tweede plaats om de fundamenteele beteekenis die in Plato's geheele
wijsbegeerte aan de Schoonheid wordt toegekend. Beide, schoonheid en kunst zijn
ook nog in ons taalgebruik termen van zeer wisselende beteekenis: litteraire
schoonheid, religieuze schoonheid van ziel, en plastische bekoring duiden wij om
beurten met hetzelfde bijvoeglijk naamwoord aan. Afgezien van de gedachteloosheid
onzer dagelijksche spreektaal moet daarvan wel de oorzaak zijn dat wij eene
onderlinge verwantschap in al die uitingen van schoonheid erkennen; om die zelfde
reden noemen wij de uitbeelding van al dat schoone: kunst. Eigenlijk heeft Plato niet
anders gedaan. Ook in zijne taal doelt de benaming ‘schoon’ beurtelings op het
geestelijke en op het zichtbare, is zij nu eens de uiting van een ethisch, dan van een
aesthetisch, soms van een practisch oordeel; maar op den bodem van dit alles ligt bij
hem, zooals bij een Helleen van zelf spreekt, de gedachte van het plastisch-schoone.
Dit echt Helleensche schoonheidsbesef wordt intusschen bij Plato in hooge mate
beheerscht door zijne wijsbegeerte. Willen wij de plaats bepalen, die in die philosofie
het zinlijk schoon en de plastische kunst innemen, dan moeten wij duidelijk tweeër-
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lei gebied onderscheiden en het eerst luisteren naar de taal van zijn idealisme.
In iedere onderzoeking die een deel uitmaakt van Plato's idealistische overleggingen
komt een oogenblik, waarop de wijsgeer het geduldig tempo van zijnen
bergopwaartschen gang verwisselt met den snellen wiekslag der aanschouwing. Dan
is het alsof hij zich zelven en zijne hoorders stelt onder het licht der openbaring en
uit het bovenhemelsche de bevestiging verneemt en vertolkt van hetgeen zijne
philosofische bewijsvoering van beneden af had opgebouwd. Naar onze wijze van
denken ligt in deze karakteriseering van Plato's methode een niet volstrekt gunstig
oordeel; de juistheid echter van zulk een voorbehoud zou Plato zelf, meen ik, niet
toegeven. Wel stelt hij als eersten eisch aan zijnen volgeling de inspanning der
dialectiek, maar als onfeilbaar gevolg daarvan belooft hij hem als het ware dat hem
de oogen zullen worden geopend. Het onderscheid tusschen dien aanvangsweg en
de voortzetting daarvan kondigt de dichterlijke schrijver doorgaans zelf in zijnen
stijl aan: zoodra hij door den Logos geleid op dat punt is aangekomen, worden zijne
woorden kleuriger, zijn rhythmus rijker, zijne beelden verhevener; de redeneering
zelve wordt profetie, aanschouwing: hij betreedt den voorhof der Idee, het gebied
van de schoonheid. Het is dus natuurlijk, dat wij, om de diepste roerselen zijner
schoonheidsliefde te kennen, naar de taal luisteren welke hij in zulke oogenblikken
spreekt.
De rijkdom uit welken wij hier kunnen putten is overstelpend. Toch kiezen we de
meest bekende voorbeelden, omdat die het duidelijkst spreken. Het belangrijkst van
allen is misschien de beschrijving die de ‘Mantineïsche profetes’ Diotima aan Socrates
geeft van den ‘wegopwaarts’ door den Eros afgelegd in zijn verlangend zoeken naar
het schoone dat de ziel begeert. Belangrijk bovenal om de centrale beteekenis die
het Symposion, zelf door zijne wel doordachte compositie een monument van klas-
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sieke schoonheid, in de hoogste ontwikkeling van het Platonisch idealisme inneemt.
Men herinnert zich met hoe diepzinnigen eenvoud de leermeesteres van Socrates,
in mythische verdichting den oorsprong van Eros verklarend, had aangeduid dat deze
was een kind van Poros en Penia, verwekt ten gevolge van Penia's eigen hevig
verlangen om kroost uit Poros te winnen. De mythe is te doorzichtig om haar fijn
weefsel te ontsieren door interpretatie; ook zal het niemand ontgaan, om welke reden
de dichter met nadruk vermeldt dat de vereeniging van Metis' zoon Poros en Penia,
uit welke Eros werd geboren, plaats had op den eigen dag van Aphrodite's geboorte,
waarom dan ook Kallone, de personificatie der schoonheid zelve, naar goddelijk
bestier aan de moeder in de ure van Eros' geboorte haren bijstand heeft verleend.
Zoo zeer was het er Plato om te doen, in den voorhof van het Goede, dat het
allerhoogste doel van Eros' begeerte is, aan het Schoone zijne plaats te verzekeren.
Dat nu hier met scherpe omlijning de beteekenis van de plastische kunst in het
leven van den wijsheid-zoekende (den Eros philosophos) zou worden aangeduid,
verwacht nauwlijks een lezer. Reeds de grond-definitie die Diotima van deze
liefdesbegeerte geeft, sluit die mogelijkheid uit. ‘Het eigenlijk wezen van onzen
Eros’, zoo zegt zij ongeveer, ‘is de ingeschapen behoefte onzer menschelijke natuur
om zich de onvergankelijkheid te verzekeren. Want gelijk alle schepselen tot alles
bereid worden bevonden, tot smart, tot lijden, tot ontbering, mits zij zich maar kunnen
voortplanten en aan hun kroost het onmisbare voedsel kunnen verschaffen, alzoo
zoekt ook onze ziel, waar zij maar de schoonheid vindt, in deze zich kroost te
verwekken.’
Met vaste hand voert Diotima haren leerling langs de eerste paden van dezen weg
der zaligheid. Eerst wordt zijne liefdevolle aandacht geboeid door de uiterlijke
schoonheid der lichamen en der voorwerpen, straks door de schoonheid van deugd
en edel streven. Hooger reeds stijgt die aandacht wanneer hij de schoonheid der
wetenschappen
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begint waar te nemen en, de eeuwige levenswetten bespeurende die van dit alles den
ondergang en den voortgang regelen, begint zich los te maken van al hetgeen
individueel, vergankelijk of bijzonder is, daar het besef in in hem geboren wordt dat
de golfslag die dit alles beweegt voortkomt uit eene groote zee van schoonheid,
oneindig en in alle wisseling aan zich zelve gelijk. Dan is het groote oogenblik zijner
inwijding aangebroken. ‘Immers, zoo wie tot op dat punt toe is geleid geworden in
de kennis der Erotiek, in de juiste volgorde en op de rechte wijze gadeslaande al wat
schoon is, zal, daarop naderend tot de volkomenheid van de Erotiek, plotseling
duidelijk voor zich eene schoonheid zien, gansch verwonderlijk van aard: en dat is
het, om de wille waarvan al de voorafgaande inspanning is geschied. Dat schoone
is in de eerste plaats altijd, het kent geboorte noch ondergang, wasdom noch
verkwijning; vervolgens is het noch op ééne wijze schoon, op een andere wijze leelijk
of op eenen tijd wèl schoon, doch op een anderen tijd niet, noch ten opzichte van
één ding schoon doch ten opzichte van een ander leelijk, noch hier schoon en ginds
leelijk - zoodat het voor sommigen schoon en voor anderen leelijk zou zijn. Evenmin
vertoont zich aan den beschouwer dit schoone als een schoon gelaat of schoone
handen of iets dergelijks waaraan het lichaam aandeel heeft, of als eene rede of eenige
wetenschap, noch als iets dat zich bevindt aan iets anders, zij het levend wezen of
aarde of hemel of wat ook van dien aard, maar het is geheel alleen op zichzelf,
één-van-wezen en eeuwig bestaande, terwijl alle andere schoone dingen aan die
schoonheid deel hebben op zulk eene wijze dat bij de wording en het vergaan daarvan
dat Eéne noch toeneemt noch afneemt, noch eenigen anderen invloed ondergaat.’
Men zou kunnen oordeelen dat hetgeen hier door Diotima als hoogste schoonheid
wordt aangeduid eigenlijk is ontdaan van iedere eigenschap die voor den aardschen
mensch de schoonheid waarneembaar maakt. Is het niet of wij den Socrates uit den
Phaedo weer hooren gewagen van de misleiding onzer zintuigen en van al ons
menschelijk
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genot en verdriet ‘dat de ziel nagelt aan het lijf en haar maakt van gelijken aard als
het lichaam, daar zij die dingen als werkelijk acht welke het lichaam haar leert dat
werkelijk zijn.’ Uitsluitend in het bovenaardsche ziet Diotima de heerlijkheid van
het opperste Schoon: ‘Wat zullen wij er van denken als het eenen mensch mocht
worden vergund dàt Schoone te aanschouwen, rein, zuiver, onvermengd en op
geenerlei wijze besmet door de dingen die des vleesches zijn, of door kleuren of
eenige dergelijke sterflijke ijdelheid!’
Hoedanig een hymne uit deze onsterflijke pericope van het Symposion eeuwen
later is geboren, weet ieder lezer der Confessiones van Augustinus. Bij de beschrijving
van een der heiligste uren zijns levens - het laatste uur van contemplatie met zijne
moeder Monica, bedient de meest platonische der kerkvaders zich, niet zonder
bedoeling, van zuiver platonische uitdrukkingen, terwijl hij de schoonheid der
aetherische beeldspraak van zijnen voorganger nog veredelt door de diepte van zijn
waarachtig geloof. De beschrijving van dat onvergetelijk samenzijn met zijne moeder
(impendente die quo ex vita erat exitura) heeft Augustinus gegeven in het negende
boek zijner Confessiones (cap. 10); een klein gedeelte moge hier volgen - in vertaling,
doch niet zonder herhaling van het door geene vertaling te benaderen origineel, onder
den tekst1). ‘Zoo

1) Dicebamus ergo: ‘si cui sileat tumultus carnis, sileant phantasiae terrae et aquarum et aëris,
sileant et poli et ipsa sibi anima sileat et transeat se non se cogitando, sileant somnia et
imaginariae revelationes, omnis lingua et omne signum et quidquid transeundo fit si cui sileat
omnino - quoniam siquis audiat, dicunt haec omnia: non ipsa nos fecimus, sed fecit nos qui
manet in aeternum - his dictis si iam taceant, quoniam erexerunt aurem in eum qui fecit ea,
et loquatur ipse solus, non per ea, sed per se ipsum, ut audiamus verbum eius, non per linguam
carnis neque per vocem angeli nec per sonitum nubis nec per aenigma similitudinis, sed
ipsum, quem in his amamus, ipsum sine his audiamus, sicut nunc extendimus nos et rapida
cogitatione attingimus aeternam sapientiam super omnia manentem, si continuetur hoc et
subtrahantur aliae visiones longe imparis generis et haec una rapiat et absorbeat et recondat
in interiora gaudia spectatorem suum, ut talis sit sempiterna vita quale fuit hoc momentum
intellegentiae, nonne hoc est: intra in gaudium domini tui?’
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zeiden wij dan: Indien eens al de onrust des vleesches stille is in ons, stil ook de
verschijnselen van aarde, van wateren en lucht, stil de hemel en stil voor zich zelve
onze ziel, en deze zich zelve overschrijde door niet zich zelve te denken, indien de
droomen stil zijn en de onthullingen onzer verbeelding, alle taal en ieder teeken en
al wat ontstaat door de overschrijding ganschelijk stil is in ons - naardemaal, zoo
iemand toehoort, al deze dingen zeggen: niet wij hebben ons zelf geformeerd, doch
Hij die blijft tot in eeuwigheid - indien dan op dit woord alles in ons zwijgt omdat
het de ooren opsteekt naar Hem die dit alles heeft gemaakt en Hij zelf spreekt alleen,
niet door die andere dingen maar door zich zelven, zoodat wij zijn woord vernemen,
niet door de taal des vleesches noch door de stem eens engels noch door het geluid
eener wolk noch door het raadsel van eenige gelijkenis, doch zoo dat wij Hem zelven
dien wij in deze dingen lief hebben, Hem zelven zonder deze dingen vernemen,
zooals wij op dit oogenblik ons uitstrekken en door snel nadenken reiken tot de
eeuwige wijsheid die blijft boven alles, indien dit voortduren mag en daaraan
onttrokken worden alle visioenen van gansch ongelijken aard, en dit ééne visioen
meevoert en opneemt en bergt in zijn diepste vreugden hem die het aanschouwt,
zoodat aldus het eeuwige leven zal zijn gelijk dit ééne oogenblik van erkennen - is
dat niet: Ga in in de vreugde uws Heeren?’
Deze taal is ons in haar bijbelsche kleur gemeenzamer dan Plato's
uitdrukkingswijze. Toch zou Augustinus zelf het verband, gelegd tusschen het
Grieksche idealisme en zijn eigen christelijke transpositie daarvan niet wraken.
Bijkans met opzet kiest hij vaak bij de beschrijving van den weg tot erkenning Gods
zuiver Platonische termen; nergens wellicht duidelijker dan Conf. VIII. 171). ‘Toen
heb ik in waarheid Uwe onzichtbaarheden aanschouwd,

1) Tunc vero invisibilia tua per ea quae facta sunt intellecta conspexi, sed aciem figere non
evalui et repercussa infirmitate redditus solitis non mecum ferebam nisi amantem memoriam
et quasi olfacta desiderantem quae comedere non possem.
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zooals zij voor het verstand verstaanbaar waren gemaakt door hetgeen geschapen is.
Maar ik vermocht niet mijn blik daarop gevestigd te houden, en toen ik dan door het
terug zinken van mijne te zwakke kracht weer terug gegeven was aan de dingen van
het gewone leven, droeg ik slechts mede een minnend aandenken dat smartelijk den
geur vermiste eener spijs die ik niet bij machte was geweest te eten.’
Het is hier niet de plaats om het diepgaand onderscheid aan te wijzen dat bestaat
tusschen het platonisme en Augustinus' mystiek voor het zielsleven van den geloovige
zelven. Op de punten van overeenkomst wilde ik slechts wijzen; en indien wij daarop
letten dan voeren ons de laatstaangehaalde woorden van den kerkvader onmiddellijk
naar Plato's schoonheidswaardeering terug. De overtuiging dat deze invisibilia zelf
onbeschrijfelijk zijn ontmoedigt hem niet om den invloed te schilderen dien de
menschelijke ziel door hunne, zij het dan ook gedeeltelijke, waarneming ondergaat.
Plato spreekt daarover op honderde plaatsen; voor ons kunnen om het aesthetisch
karakter zijner denkwijze te leeren kennen, eigenlijk twee zeer bekende bladzijden
volstaan.
De eerste is de ziels-mythe in den Phaedrus. Deze dichterlijke fantasie, een zeer
ernstig verbeeldingsspel van den wijsgeer die zoo gaarne, waar het redeneerend
betoog niet toereikend is, zijne geloofsgedachten openbaart ‘door gelijkenissen’,
ontleent eene bijzondere beteekenis aan het feit dat zij te lezen staat in denzelfden
dialoog die met zoo grooten nadruk op de beteekenis van den ‘goddelijken waanzin’,
dat is de verstand-omsluierende bezieling door het enthousiasme, heeft gewezen.
In de beschouwing van het wezen der ziel, die de Platonische Socrates in den
Phaedrus geeft, ontspruit de allegorie uit het betoog. Eerst heeft Socrates de
onsterfelijkheid der ziel geponeerd en, naar het Plato dunkkt, ook bewezen; dat wil
zeggen hij heeft haar vóórbestaan vóór dit leven als natuurlijke consequentie van
hare onvergankelijkheid voor zijnen hoorder aannemelijk ge-
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maakt. Nu komt het er op aan, uit haar karakter de natuurlijkheid der menschelijke
schoonheidsbegeerte te verklaren: immers hiervan gaat het geheele betoog uit: de
mensch haakt uit zijnen aard naar het schoone. Daartoe grijpt de dichter naar de
allegorie. In eene taal die door woordenkeus, schikking en rhythmus de jubeltonen
van een schoonheidshymnus afwisselt met het klaaglied over des menschen val
schildert hij het wezen onzer ziel in het wereldberoemde beeld van den wagen met
het gevleugelde tweespan; het edele ros dat van de goden stamt en, ‘dat andere’,
woest, weerspannig en aardsch; hij toont ons de jacht van den zielewagen langs de
banen van den oneindigen tijd, en den worstelstrijd der arme ziel die niet vermag
voortdurend weerstand te bieden aan de fatale kracht van het omlaag trekkende paard,
en in haren val hare vleugels ziet verschrompelen, uitvallen en verdwijnen, wanneer
zij gekluisterd wordt in het sterflijke lichaam van den aardschen mensch. Versterven
zou zij hier en verkillen in het slijk der onwerkelijkheid, indien haar niet gebleven
ware die gave die Augustinus de amans memoria noemt. Zij bewaart in zich de
herinnering aan dien rit door de ruimten der oneindigheid, dien Plato aldus beschrijft
alsof de amans memoria zelve zijne pen had bestuurd. Op dien tocht gingen de
Godenwagens vooraan, Zeus als eerste, en hem volgden de anderen. Rijdend langs
de banen des hemels heffen de Goden zich door de harmonische gehoorzaamheid
hunner onberispelijke paarden opwaarts tot aan den uitersten rand des hemels, en
aanschouwen de heerlijkheid der ‘bovenhemelsche streek’ die nog nooit eenig mensch
vermocht te beschrijven, de plek waar de eenig waarachtige werkelijkheid woont,
die noch kleur bezit noch gestalte en die niet kan worden gegrepen, doch alleen door
het verstand, leider en stuurman onzer ziel, kan worden aanschouwd. Enkele
begenadigden, den goddelijken stoet volgend, bereiken die uitgangen des hemels.
Even slechts, in een oogenblik van overmacht over het weerspannige paard, heeft
hun zielsvoerman vermocht die heerlijkheid te zien: dan komt de botsing en de
verwarring
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der wagens en het neerploffen op de aarde en, wreedst van alles, de ontvedering.
De pijn van deze laatste ontluistering is echter ook weer des menschen redding niet van hem die nooit, ook zelfs geen oogenblik, de bovenhemelsche werkelijkheid
heeft aanschouwd, maar van degenen die eertijds de goden op hun hemeltocht hebben
kunnen volgen. Want dezen alleen leven met hunne gedachten steeds in die dingen
‘door welke God waarlijk godlijk is.’ En de anderen lachen om hen, niet wetende
dat het een God is die hen bezielt.
Wat is nu de aard en welke is de kracht van deze bezieling, die is als een goddelijke
waanzin? Zie, de ziel derzulken is aan een vogel gelijk wien de vleugels weer wassen,
doch die nog niet opstijgen kan. Iedere aanschouwing van het zinnelijk schoon hier
in onze wereld wekt bij hen de verlangende begeerte naar het bovenaardsche schoon
weer op. ‘Wanneer zij eene gelijkenis van die gindsche dingen hier aanschouwen
dan staan zij verbaasd en zij geraken buiten zich zelf. Maar wat het eigenlijk is dat
hen aangrijpt weten zij niet, omdat zij het niet ten volle kunnen waarnemen.’
Rechtvaardigheid en ingetogenheid en dergelijke hooge, kostbare zielschatten hebben
geen uiterlijken glans waardoor zij zich aan den mensch zouden kunnen kenbaar
maken - ware dat het geval, ongelooflijk heftig zou de aandoening zijn die zich bij
haar aanschouwen van ons meester maakte! Maar de schoonheid heeft eenmaal helder
haren glans doen stralen - eenmaal, op dien onvergetelijken hemelrit - en haar afschijn
bespeuren wij ook hier, door middel van het scherpste onzer lichamelijke zinnen, nl.
het gezicht.
Zoo nadrukkelijk mogelijk wijst Plato, de beschrijving der schoonheidswaardeering
in Diotima's rede aanvullend en verduidelijkend, in deze bladzijden uit den Phaedrus
de beteekenis van ons aesthetisch waarnemen als inleiding tot het zuiver, onzinlijk,
denken aan. Tegenover de buitengewoon sterke lofredenen met welke hij het
bovenzinlijke pleegt te prijzen, heeft zijne zeer plastische beeld-
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spraak, èn om haar hartstochtelijken gloed groote beteekenis, èn om de duidelijke
zorg die de dichter heeft om zijne schoonheidsaanbidding voor de beschuldiging van
sensualisme te vrijwaren. Eerst schildert hij de werking van het schoone op den
aardschen mensch die reeds zijne herkomst vergeten is. Deze beseft niet dat hetgeen
hij hier aanschouwt slechts de afschaduwing is der bovenzinlijke schoonheid, doch
speurt bij de aanschouwing alleen zinlijke begeerte en werpt zich als een dier op het
schoone om zijnen lust te stillen. Maar de andere, de ‘ingewijde’, de vreugd der
vroegere aanschouwing indachtig, ‘gevoelt, zoodra hij een gelaat ziet met goddelijke
wezenstrekken dat de schoonheid goed weergeeft, of eene andere zoodanige
lichamelijke verschijning, eerst eene rilling over zich komen en hij ontwaart weer
iets van die vreeze die hem eertijds beving; dan, den beminde aanziende, huldigt hij
hem eerbiedig als eenen God, ja als hij niet te zeer den schijn van waanzin duchtte,
zou hij voor hem als voor een godenbeeld offers ontsteken. Maar na die aanschouwing
bevangt hem, als een gevolg van die rilling, een geheele ommekeer: het zweet slaat
hem uit en eene vreemde warmte vervult hem. Toen hij namelijk de uitstrooming
der schoonheid in zich opnam door zijne oogen, is hij daardoor verward geworden,
en door die verwarring werden de plekken waaruit zijne vleugelen ontsproten, die
poriën die reeds lang door verstijving zich gesloten hadden en den groei beletten,
wederom week. En terwijl nu nieuw voedsel begint toe te stroomen, zwelt en dringt
tot groei onder de geheele gedaante zijner ziel van den wortel af de schacht der
vleugels - immers in den aanvang was zijne ziel geheel gevleugeld.’
Geen enkel beeld laat Plato ongebruikt dat de heftigheid dezer langs den weg der
zintuigelijke waarneming ontvangen zielsaandoening kan doen uitkomen. Zooals
kinderen die tanden krijgen, zoo lijdt de naar schoonheid dorstende ziel onder het
brandend stuwen der naar uitbotting dringende vleugels. Iedere aanschouwing van
het schoone wordt haar eene besproeiing en lafenis, iedere scheiding een bron
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van martelende onrust. ‘Vader en moeder, verwanten en vrienden vergeet deze
minnaar, om zijne geliefde aan te hangen.’
Zóó levendig zijn de kleuren van deze schildering, zóó consequent aan het
zinnen-leven ontleend is hier de gansche beeldspraak, dat reeds daardoor alleen Plato
duidelijk doet uitkomen hoezeer hij hier uitsluitend denkt aan het allereerste
ontwakend opblikken der ziel naar het Ideaal. Dat zij hierbij slechts een schaduwbeeld
ziet, verzwijgt de wijsgeer niet in den Phaedrus, doch duidelijker dan ergens anders
wijst hij dit aan in de allerberoemdste zijner gelijkenissen: de allegorie van de
grotbewoners. In dat diepdoordachte en tot in de fijnste bijzonderheden uitgewerkte
visioen vergelijkt hij het aardsche leven bij het vertoef in een grot. Daar zitten de
menschen neer, gekluisterd aan handen en voeten en zoo vast gebonden, dat zij ook
zelfs het hoofd niet kunnen wenden. Maar achter hun rug is de opening der grot, daar
doorheen straalt, weerkaatsend tegen den muur vóór hen de glans eener vlam die een
afschijnsel is van het hemellicht. En in die opening dragen over een verhoogde
tooneelstellage personen allerlei afbeeldingen van menschen, van dieren en van
allerlei voorwerpen, en de schaduwbeelden van dit alles vallen op den wand naar
welken het aangezicht der menschen is gericht. Is het wonder dat zij deze
schaduwbeelden aanzien voor de werkelijkheid en hen benoemen met namen die
daaraan niet toekomen. Maar zie: daar wordt één uit deze schare van gebondenen
los gemaakt, hij wendt het hoofd om en voorzichtig wordt hij naar boven geleid.
Eerst verdragen zijne oogen, aan den schemer gewend, geenszins het licht der vlam
en hij wil zich afwenden, de schaduwbeelden op den grotwand beneden voor
waarachtiger houdend dan de vreemde gestalten die hem thans worden getoond.
Maar langzamerhand gewent zich zijn oog aan het daglicht en kan hij het doorstaan
de werkelijkheid aan te zien, eerst nog slechts als weerspiegeld in het water, dan in
hare eigene heerlijkheid. De glorie van den nachthemel met den lichtenden
sterrenkrans en het glanzende
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maanlicht zal zijne eerste openbaring der waarheid zijn. Straks zal hij gesterkt en
bemoedigd opzien naar het daglicht en de zon aanschouwen, niet in eene afspiegeling
maar in hare eigen stralenden gloed, en hij zal beseffen hoe dáár, waar de Zon woont
die alles bestiert, ook de hoogste wijsheid is, en dit beseffende zal hij deernis gevoelen
met zijne vroegere medebewoners van de grot, en met hunne wijsheid.
Bladzijden als de hier boven aangehaalde geven, indien men ze geheel afzonderlijk
leest, den indruk alsof Plato, het eigenlijk doel onzer geheele levensbespiegeling
plaatsende in het bovenzinlijke, en de wereld der materie als het onwaarachtige, ja
het booze, vonnissend, zijne aandacht noch kon noch wilde wijden aan de schoonheid
die zich voor onze zinnen waarneembaar toont. Wie zoo oordeelt miskent den
kunstenaar en vindt zijn oordeel gelogenstraft door de geschriften van Plato zelven.
Het spreekt van zelf dat de ernstige moreele overtuiging, die aan den ethischen
wijsgeer de bovenaangehaalde zinnebeeldige voorstellingen in de pen gaf, ook zijne
aesthetische opvattingen bepaalde; maar uit het feit dat de dichter zoo welsprekend
getuigt van hetgeen zijn geest in oogenblikken van hooge contemplatie aanschouwt,
volgt niet dat niet ook hij zelf, evenals de bevoorrechte sterveling in de allegorie der
grot, zou hebben getracht bij elken terugkeer in het tijdelijke, ijverig de lijnen na te
speuren die van het menschlijke voeren naar de eeuwigheid. De wijsgeer die aan zijn
werk over den Staat de stelling ten grondslag had gelegd dat denken van het goede
moet zijn betrachten van het goede, en dat geen heil te wachten viel van eene
samenleving in welke de denkers zich terugtrekken uit ‘de wereld’, besefte ook wel
dat ook zijn eigen denken niet steeds kon vertoeven op de hoogten der abstracte
contemplatie waar èn schoon èn waar èn goed samenvloeien in het ééne Allerhoogste.
‘Wij spreken niet met Goden doch met menschen’, zoo luid een treffend woord
in de Leges, ter inleiding van
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den opbouw eener bij menschen mogelijke maatschappij. Dit is geene uitspraak van
resignatie, maar eene ernstige vermaning bij welke men niet moet vergeten dat de
man die haar heeft neergeschreven ook heeft gezegd, dat de mensch een fijn bewerkt
speeltuig is in de handen der godheid. Zoo roept ons dan Plato ook uit ‘den
schoonheidsvoorhof die de poort is van het Hoogste Goed’, naar de zinlijke wereld,
wanneer hij de vraag stelt, welke de beteekenis is van het schoone en de kunst in ons
dagelijksch leven. Het feit, dat over deze onderzoekingen niet die wonderbare glans
van bovenaardsche schoonheid ligt, welke ons trof in de voorafgaande bespiegelingen,
ontneemt niets aan hare waarde voor de kennis van Plato's persoonlijkheid.
Bij elk onderzoek naar het wezen der schoonheid stuit de onderzoeker reeds terstond
op de moeilijkheid van eene juiste begripsomgrenzing. Dat had de platonische Socrates
reeds getoond aan Hippias, den alwetende. Wat is eigenlijk mooi? ‘Een mooi meisje,’
had Hippias geantwoord, door dat antwoord duidelijk bewijzend hoe slecht hij had
geluisterd. Immers, Socrates had hem gezegd, dat het er hem om te doen was zich
een begrip te vormen van het Schoone, d.i. van datgene waardoor het schoone schoon
is. Spelenderwijs leidt dan de Meester zijn geleerden leerling door de vragen van
relativiteit, van strekking, van overdrachtelijk woordgebruik. Wat is de schoonheid
eener jonkvrouw vergeleken bij die der Goden? - Wanneer noemen wij een lied
mooi? - Wat verstaan wij onder een mooie kookpot? - Is het schoone iets op zich
zelf, waardoor de dingen worden gesierd als door een tooi? Toch niet het goud?
Phidias, die toch een knap kunstenaar is, heeft toch de oogen zijner Athena niet van
goud gemaakt? - Het passende dan; of het nuttige? - ‘Neen, Hippias,’ zegt Socrates
- nadat hij hem op deze, zijne gewone, wijze heeft doen zien, hoe willekeurig en
onzeker de menschen zijn in het gebruik van dat veelzeggende woord: schoon - ‘laten
wij liever langs een anderen weg zoeken.’ En dan achtgevend op het welbehagen dat
het
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zien van schoone menschen, en het zien van schoone kleuren, van schilderijen en
van beelden bij ons wekt, daarna op de zelfde gewaarwording teweeg gebracht door
schoone klanken, instrumentale tonen, eindelijk op schoone verhalen en verdichtingen,
komen Socrates en zijn toehoorder samen tot deze voorloopige definitie ‘dat schoon
is alwat door de zintuigen van gehoor en gezicht waargenomen aangenaam, doch
tegelijk heilzaam is.’
Deze bepaling is zeer elementair in haren eenvoud, en volslagen verstoken van
perspectief, zoodat wij ons de weinige ingenomenheid van Socrates met zijne vondst
zeer goed kunnen begrijpen. Toch gaat Plato in zijn onderzoek naar het karakter der
plastische schoonheid voorloopig niet verder. Zijn Socrates weet blijkbaar wel, dat
het aan technisch ontwikkelde kunstkenners te Athene niet ontbrak, en hij spreekt
zelfs ergens de overtuiging uit dat iemand die weet aan te wijzen welke schilderijen
van Polygnotus knap geschilderd zijn en welke niet, toch zeker niet licht voor het
werk van een ander schilder onnoozel zou staan te kijken of zeggen dat hij daarover
niet oordeelen kan. Maar de definitie in den Hippias gegeven, wordt door Plato in
den Gorgias herhaald. Als ware het in afwachting van een hernieuwd en op breedere
basis ingesteld onderzoek, wordt ook daar geponeerd: de schoone dingen zijn òf
schoon met betrekking tot hunne bruikbaarheid voor een of ander doel, òf met het
oog op het genot, indien zij namelijk bij het zien of het hooren welbehagen wekken.
Wanneer wij Plato op den langen weg zijner groote constructieve dialogen volgen
- dien schitterenden zomertijd van zijn kunstenaarsleven die naast het Symposion
den Phaedrus en boven die twee de Politeia voortbracht - dan wachten wij geruimen
tijd te vergeefs op eenige diepere, meer opzettelijk ingestelde onderzoeking aangaande
de begrippen van plastische schoonheid en kunst. Eerst roept den schrijver de taak
van de dialectische ontwikkeling zijner ideeënleer, en zelfs in het Symposion, dat
toch bijna een hymne op de schoonheid mag heeten, laat zijne aandacht voor de
essentie ‘die noch kleur noch gedaante
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heeft’ hem niet den tijd om de vraag te stellen, veel min te beantwoorden, welke de
normen van het plastisch schoon zijn en wat nu eigenlijk een kunstenaar is. En ook
in de Republiek brengt ons de schrijver niet verder.
Op zulk eene ervaring zijn wij door gestadige lectuur van Plato's dialogen wel
voorbereid. Poëzie en muziek vragen daar meer om de aandacht dan de beeldende
kunsten het doen. In de Io b.v. geeft Plato door een beroemd geworden beeldspraak
(de magneet en de daaraan hangende reeks ringen) eene schets van de bezieling. De
rhapsoden, zegt hij, leven slechts van tweede-hands-bezieling, de dichters spreken
geleid, niet door eigen verstand, doch door de bezieling der Muzen. Over de
kunstenaars zwijgt hij. En ook in de wereldberoemde pericope uit den Phaedrus,
waarin de beteekenis van de Mania - het enthousiasme - wordt geteekend, blijft de
vraag onaangeroerd, of ook bij de beeldende kunsten van zulk een ‘enthousiasmos’,
laat staan van eene vertolking der gedachten Gods door den schilder of beeldhouwer
sprake zou kunnen zijn. Rijker aan glansrijke beelden om den menschelijken
schoonheidsdorst te schilderen is geen dialoog; maar hoeveel moeite hebben wij om
de plaats der kunst zelve in den Phaedrus te ontdekken, en hoe laag is haar rang! In
de rij der zielen die door den kringloop der Noodzakelijkheid op gezette tijden weer
woning zoeken in het menschelijk lichaam, keeren de meest gelouterde in tot de
gedaante van een wijsgeer of schoonheidsminnaar (in wijsgeerigen zin) of van een
musisch of erotisch aangelegde, de tweede zullen wonen in een koning, de derde in
een staatsman of financier, de vierde in een profeet of mysteriëndienaar, de vijfde
in een gymnast of geneesheer, de zesde in een dichter of een van hen die zich met
nabootsing bezig houden, de zevende in een handwerksman, de achtste in een sofist
en de negende in een tyran.
Bij de bijzonderheden dezer rangschikking in verband met de periode in welke zij
voorkomt mogen wij niet stilstaan. Intusschen bewijst zij wel, dat Plato bij het
schrijven van den Phaedrus aan de hoogere beteekenis
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der plastische kunst slechts geringe aandacht schonk.
Zoo is het ook - iets meer tot onze bevreemding - in de Politeia. Men weet, hoe
uitvoerig Plato daar de vraag behandelt, welke muziek opbouwend en karaktersterkend
is. Die geheele beschouwing doet den wijsgeer kennen als een man van zeer
ontwikkelde technische kennis; trouwens, in zijne latere werken heeft Plato naar
Pythagoreïsch voorbeeld een zeer nauw verband gelegd tusschen de wetten der
muzikale harmonie en den kosmos. Maar terwijl hij met zooveel kennis en met zoo
levendig gevoel ook voor den zinlijken invloed der muziek hare plaats in de opvoeding
overweegt, roert hij slechts zeer bij uitzondering de vraag aan of in de educatie ook
de aankweeking van plastisch schoonheidsgevoel een noodzakelijk element is.
Deze omissie kan, in een zoo zorgvuldige compositie als de Staat is niet toevallig
zijn, al blijft zij ons vreemd aandoen. Wanneer wij Plato zijne Weeldestad zien
opbouwen uit de eerste elementaire gemeenschap, en wij vinden in den stoet van de
dienaren der verfraaiing ‘de Nabootsers, zoowel die gestalten als die kleuren
nabootsen’, dan begrijpt ons verstand, dat de intree der kunst in het staatsleven op
dat oogenblik door Plato wel op die wijze moest worden aangeduid, maar wij vragen
toch: ‘Is dat een gezelschap voor Phidias en Polygnotus?’ Voor een kunstenaar als
Plato schijnt ons die houding wel buitengemeen koel.
Naast de bijzondere strekking van de Republiek moet, naar ons voorkomt, hier
nog eene andere oorzaak hebben gewerkt. Zou niet het zinlijk karakter van de
kunstvereering zijner tijdgenooten den schrijver der Politeia tot zulk een polemisch
zwijgen hebben gebracht? Scherp toch trekt hij de grenslijn tusschen die leerlingen,
‘die begeerte toonen om de wijsheid te zien’ en de kijklustige en hoorgrage menschen
- de laatsten heeft hij op menig Dionysusfeest zien draven van het eene koor naar
het andere ‘alsof zij hunne ooren verhuurd hadden.’ Die hoorgragen nu en die
kijkgragen zijn verzot op schoone klanken en op gestalten en 't geen door
handenarbeid
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daaruit kan worden gemaakt, maar hunne bewondering bereikt slechts dat schoone
wat onder zekere omstandigheden ook leelijk kan zijn; hun gemoed is van nature
onbekwaam om het schoone-zelf te zien en te bewonderen.
De stemming die wij in deze paedagogische bladzijden van de Politeia waarnemen
kan evenwel voor geen enkel opmerkzaam lezer van Plato de volledige vertolking
schijnen van zijne beoordeeling der kunst. Indien wij niet blijven staan bij ééne enkele
uitspraak, doch rustig de golvende lijnen van zijn rijke gedachtenleven nagaan, dan
hooren wij duidelijk ook een ander geluid. Alleen, de beantwoording van de vraag
die wij stellen: ‘wat oordeelt Plato over de beteekenis der kunst in ons leven?’ komt
ook weer, anders dan wij misschien gewenscht hadden, van den ethischen kant, en
zij beschouwt in de eerste plaats het kunstgenot als een genieting, d.i. als eene
geestesfunctie van niet geheel gelijken rang met ons intellectueel zoeken naar
waarheid. ‘Twee beginselen - laat Plato Socrates in den Phaedrus zeggen - zijn in
ieder onzer aanwezig, welke ons leiden en ons beheerschen, terwijl wij hen volgen
langs den weg, dien zij ons voeren: het eene, met ons geboren, is de begeerte naar
genieting, doch het andere - verworven - is het inzicht dat streeft naar het allerbeste.
Deze beiden zijn soms eenstemmig in ons, soms tegen elkander in strijd, en dan
behaalt beurtelings elk van beiden de overhand.’
Al vestigt nu de Politeia wel allermeest de aandacht op een geestelijken toestand,
waarbij de ‘natuurlijke neiging tot genieting’ op den achtergrond moet terug wijken,
toch heeft Plato zeer levendig de behoefte gevoeld om ook aan het gewone,
dagelijksche leven zijne aandacht te schenken, en bij die beschouwing van het
dagelijksche leven, de eerste - voor velen de éénige - schrede op den weg der wijsheid
komt het vraagstuk, in den Hippias gesteld, weer aan de orde en thans onder scherper
belichting.
Eene poging tot analytisch uitlezen van eene regel-
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matig ontwikkelde theorie der kunst zou ook in deze latere periode van Plato's arbeid
leiden tot teleurstelling en onrecht doen aan de levendige verscheidenheid zijner
dialogen. Nu eens neemt Plato in een bepaalden dialoog een vraagpunt op, vroeger
in schijnbare achteloosheid ter zijde gelaten, dan weer herziet hij wat tot misverstand
aanleiding kon geven; niet zelden ook geven zijne Akademiegesprekken een helderen
weerklank van hetgeen buiten die Akademie werd gezegd. En nu is er reeds van zeer
vroege tijden af ééne vraag, die het voor wisselende indrukken zoo uiterst vatbare
gemoed van de Hellenen steeds weer op nieuw vervulde: of niet misschien de oude
dichter gelijk had, die had gepredikt dat ‘nimmer geboren te zijn het allerbeste was,
en het tweede lot, daarna het verkieslijkst, zoo spoedig mogelijk weer in te gaan in
de poorte van Hades.’ Een rusteloos vragen en dringen gaat er in Plato's dagen door
de stad die zoo rijk is aan alles wat het leven levenswaard schijnt te maken: Is life
worth living? Reeds die onrust alleen moest den ernstigen meester dringen tot een
antwoord op de vraag, ook hem gesteld: Wat is het hoogste goed, het genot of het
inzicht?
De vraag was scheef gesteld. En desniettemin schenen velen bereid haar beslist
te beantwoorden door eene lofrede op het genot; de prediking der Cyrenaïsche school
bracht niet weinige oppervlakkige toehoorders tot de meening dat de eenige wijsheid
was gelegen in een luchthartig: ‘Laat ons eten en drinken’, en zij bedachten niet, hoe
waar het eenvoudige antwoord was dat Democritus op de haastige vraag der
verontruste genieters had gegeven toen hij zeide dat er maar één hoogste goed was:
‘welgemoed te zijn’. - Maar voor Plato is de stelling der hedonisten (de predikers
van het genot als hoogste levensgoed) de aanleiding geweest tot velerlei
gedachtenrijke bespiegeling, met name tot een zeer objectieve overweging van de
vraag welke de waarde der genietingen in ons aardsche leven is.
Natuurlijk neemt Plato daarbij geen woord terug van zijn zoo vaak met den
ernstigsten nadruk over den genotsmensch gevelde vonnis: diens lustverzadiging
blijft in zijne
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oogen een Danaïden-arbeid, en onwederlegbaar acht hij het dat elke genieting, die
slechts in het tijdelijk stillen van een prikkelende zinnenbehoefte bestaat, moet worden
gerangschikt onder de onwerkelijke lusten. Maar met openhartigen eenvoud
onderzoekende ‘welke zielstoestand in staat is aan alle menschen een gelukkig leven
te verzekeren’, verklaart hij in den Philebus, dat het voor een mensch als wij niet
mogelijk zou zijn een leven te aanvaarden in het bezit van inzicht en verstand en
kennis en algeheele herinnering aan alles, doch zonder dat wij in eenig opzicht deel
hadden aan genot en droefheid, alzoo een ‘apathisch’ leven leidende. In werkelijkheid
- dit is de grondtoon van het geheele betoog in den Philebus - is het menschelijk
geluk gelegen in onze harmonische vereeniging van verstandelijk inzicht en
genotservaring.
Onze bewondering voor den glans van Plato's kunst in de schildering van het
andere, hoogere leven mag er ons niet toe brengen in deze woorden een daling van
zijne idealen of eene concessie te zien. Ook niet wat aangaat zijne waardeering van
de kunst, litteraire of plastische. Het eigen kunstbesef van den wijsgeer moest hem
wel doen inzien dat een van de meest levenwekkende elementen in zijn arbeid
ontsproten was uit de aandacht voor het niet-apathische leven. De man die in zoo
felle kleuren de tragedie van het kwaad, de rampzaligheid van den onrechtvaardige,
de ellende van den tyran, maar ook den louterenden invloed van de smart had
geschilderd en die op zoo zinrijke wijze door Socrates in den Phaedo de onderlinge
verknochtheid van vreugd en smart had doen aantoonen van welke die dialoog zelf
eene dramatizeering gaf, had ook reeds de voorstelling van de katharsis die door
Aristoteles in zoo uitnemende woorden is geschetst. En kan iemand blind zijn voor
de zorg door Plato aan de dramatizeering - ook de comische - in zijn dialogen besteed?
Van de dramatische litteratuur - als algemeen erkende bron van genieting gaat hij
dan ook herhaaldelijk uit bij het zeer uitgewerkte onderzoek naar den eigenlijken
aard
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van ons genot. De Philebus bevat eene vrij diepgaande ontleding van de aandoeningen
die ons kluisteren aan het theater en die zoowel een vreugdegevoel met tranen als
droefheid met een glimlach verwekken. In al deze aanschouwing even als in het
waarnemen ‘van de tragedie en de komedie des dagelijken levens’ acht Plato een
‘gemengd genot’ gelegen. Is het nu waarschijnlijk dat hij die vermenging van
aandoeningen niet ook aan de plastische kunst zou hebben toegekend? Aristoteles
wijst in eene zeer bekende plaats er op dat onze eigene aangeborene neiging tot
nabootsing ons ook in de kunst de technische vaardigheid doet bewonderen die alles
in beeld weet te herscheppen, en die maakt dat wij met welbehagen in afbeelding
ook datgene beschouwen wat in de werkelijkheid onze vrees of onzen tegenzin wekt.
Ook deze aandoening van blijdschap moet Plato wel onder de positieve elementen
onzer kunstwaardeering hebben gerekend.
Intusschen, het valt niet te ontkennen dat de uitdrukkingen ‘rein’ en ‘vermengd’
kunstgenot, zoodra men niet alleen op het gebruik dier termen in den Philebus let,
stof geven tot nadenken en twijfel. Wat is eigenlijk, naar Plato's oordeel, ‘rein’
kunstgenot?
De lezer der Politeia denkt daarbij vooral aan een ethischen eisch. In de
opvoedingshoofdstukken (401 B) zegt Socrates namelijk ongeveer het volgende:
‘Niet slechts op de dichters moeten wij toezicht houden, en niet slechts zij moeten
gedwongen worden om in hunne gedichten adel van karakter uit te beelden, maar
ook de overige Werkers - hier doelt Socrates op de beeldende kunstenaars - moeten
wij onder toezicht houden en hen ten eenenmale verhinderen iets wat slecht is van
karakter of ontuchtig of onbehoorlijk, hetzij in de afbeelding van levende wezens of
in den stijl en versiering van gebouwen weer te geven. Anders moeten wij zoo iemand
niet toelaten om bij ons te werken. Want onze Wachters mogen niet in de afbeelding
van de slechtheid worden opgevoed, en als 't ware in eene ongezonde weide dagelijks
van vele planten bij kleine hoeveelheden tegelijk, al plukkend en
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grazend, zonder dat wij het merken een vaste kern van ondeugd in zich opnemen.
Neen, wij moeten zulke kunstenaars zoeken die het verstaan, dank zij den gezonden
aanleg van hun eigen geest, de waarachtige natuur van hetgeen goed is en welvoeglijk
na te speuren, opdat onze jongeren als dezulken die leven in een gezonde streek
voordeel trekken van alles wat uit de werken der schoonheid tot hen komt, hetzij tot
het gehoor, hetzij tot het gezicht, als een frissche luchtstroom die uit een heilzame
streek gezondheid komt aandragen.’
Men verlevendige zich eens voor één oogenblik de stad, in welke Plato deze
woorden heeft geschreven: de acropolis, die marmeren kroon van schoonheid op het
hoofd van Athene, het marktplein met zijne standbeelden, de zuilengangen bont
beschilderd, en herleze daarna die woorden: ‘want onze wachters mogen niet in de
slechtheid worden opgevoed als in eene ongezonde weide....’; dan zal men gevoelen
dat hier niet maar alleen sprake is van ‘kunst voor de Jeugd.’ Zeker, de geheele
zinsnede is ontleend aan den passus over de opvoeding in den Ideaalstaat en dus is
in de geheele karakteristiek eene tendenz die met andere elementen dan met louter
aesthetische rekening houdt. Maar is het te denken dat de man die deze woorden
schreef ooit in éénig aesthetisch oordeel aan zijne zedelijke eischen het zwijgen zou
hebben opgelegd?
Maar daarmede is niet het laatste woord over de kunst gesproken. Wanneer Plato
in zijnen Philebus zoekt het karakter van kunst en schoonheid te bepalen naar het
genot dat zij ons in werkelijkheid geven, dan kiest hij de uitdrukkingen rein en
onvermengd met andere dan zedelijke bedoelingen, in zuiver aesthetischen zin. ‘Er
is - zoo merkt hij op - in onze vreugd over de schoonheid een gevoel dat aan fysiek
welbehagen grenst.’ En dit aanduidende met den term waar of rein genot, onderscheidt
hij het uitdrukkelijk van al de psychische aandoeningen en van al de indirecte
gewaarwordingen, die de voorstelling der kunst in ons wekt.
Buiten alle redeneering om wordt hier dus die aan-
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doening erkend, die in iederen Athener leefde en die ons nog heden kan tegenstralen
uit de oogen van menigen jongen Napolitaan, rondzwervend door het Museo
Nazionale; zonder eenige dialectiek wordt hier de aangeboren zin voor schoonheid
als een natuurlijke eigenschap geponeerd. Wij gaan daarbij gaarne voorbij dat in den
Philebus de plastische kunst ook weer slechts de vierde plaats inneemt in de schaal
der elementen van waar genot, en dat zij naar ons modern inzicht mèt de muziek te
weinig door Socrates wordt geeerbiedigd, daar hij haar in éénen adem noemt met de
‘genietingen van den reuk.’ Maar één belangrijke winst brengt ons deze moeilijke
dialoog: Plato erkent schoone en leelijke kleuren en lijnen en hij is overtuigd dat de
normale mensch bij de eersten welbehagen, bij de laatsten misnoegen ondervindt.
De geoefende en nadenkende beschouwer van de plastische schoonheid blijft nu
natuurlijk bij dit elementaire welbehagen, deze ‘verzadiging zonder smart’ niet staan.
Hij weet dat zijn aesthetisch genot slechts dan standvastig en beveiligd voor
teleurstelling zal zijn, indien hij de banden kent die het verbinden aan het
onverganklijke. Achter de schoone gestalte en voorstellingen bespeurt hij eene
afschaduwing van de hoogere werkelijkheid in zekere vaste normen.
En in die naspeuring van den eigenlijken aard dier schoone lijnen, dier juiste
buigingen, dier zuivere cirkels, staat het wijsgeerig inzicht zijne aesthetiek ter zijde.
De leer van het onveranderlijk schoon, door de kunst naar de mate van hare krachten
in zichtbare werken vertolkt, ziet Plato weerspiegeld in die wetenschap die zelve
meer dan één andere de kunst nadert: de Mathesis. Niet slechts in den Philebus spreekt
hij ons van de mathematische figuren die in den geest des bouwmeesters levend door
dezen als het ware worden geprojecteerd in steen en hout, maar zeer uitvoerig
ontvouwt hij dezelfde denkbeelden in de Leges (667). Ik geef de plaats hier zeer
verkort weer. ‘Bij spijs en drank’ - zoo heet het daar - ‘mag ook wel bekoring zijn.
Maar de rechte strekking en de
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heilzaamheid moeten hoofdzaak blijven. Zoo mag ook bij het onderwijs wel bekoring
zijn, maar de rechte strekking en de heilzaamheid en de leiding tot de waarheid blijve
hoofdzaak. Juist zoo staat het met de beeldende kunsten. Slagen zij er in genot te
geven, het is wel: dan hebben zij dus bekoring. Maar niet in deze bekoring is hare
rechte juistheid gelegen, neen, in de gelijkmatigheid der kunstwerken ten opzichte
van de numerieke verhoudingen en de hoedanigheid. Echter wordt door deze op zich
zelf ook nog niet het hoogste bereikt; ook moet men de waarde van dergelijke
nabootsing niet schatten naar het genot dat ze ons verschaft of naar onze niet op
werkelijkheid berustende voorstellingen. Niet door ons minder of grooter welbehagen,
maar door de waarheid zelve wordt de vraag beslist of het symmetrische symmetrisch
en het gelijke gelijk is.’
Hier zijn dus enkele normen aangeduid van hetgeen men Plato's schoonheidsleer
zou kunnen noemen: de evenredigheid, de volkomenheid, de harmonie. Slechts wie
in de werken der kunst, door die normen geleid, de lijnen der schoonheid weet op te
sporen geniet een vreugde die èn boven de gemengde aandoening van het
aanschouwen der voorstelling stijgt èn zich verheft boven die eerste half onbewuste
aandoening van welbehagen. Immers het alzoo op vasteren grondslag gestelde
kunstgevoel wordt méér dan een ‘onschuldig spel - als zang en dans - meer dan eene
verpoozing onzer menschelijke beproeving’ - óók meer dan wat de moderne dichter
‘a joy for ever’ heeft genoemd. Het opent onze oogen om het Schrift der Schoonheid
in de geschapene wereld te lezen. De ‘maat’, de ‘harmonie’, de ‘gelijkmatigheid’,
de ‘golving’, de ‘cirkellijn’, kortom de gansche menschelijke kunst is schoon inzoover
als zij is de afbeelding eener hoogere, maar toch voor ons menschelijk oog
waarneembare harmonie. ‘Gezicht en gehoor’ - zoo leert Plato ons in den Timaeus
- ‘heeten daarom zoozeer te recht kostbare gaven Gods, omdat, indien onze oogen
niet hadden gezien en onze ooren niet hadden gehoord, wij nimmer de orde
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der hemelsche dingen uit de aardsche zouden kunnen verstaan.’
Alleen de kunst die ons derwaarts leiden kan, heeft in Plato's oogen werkelijk
aanspraak op den naam van kunst. Alle andere technische bekwaamheid is spel. En de maker van het schoone, de kunstenaar? Hoe zou een ‘onvolkomen mensch’
een ‘volkomen’ kunstenaar kunnen zijn? Schoonheid zal hij alleen wrochten die zijne
oogen opslaat tot den oppersten kunstenaar en zijn werk. Want de Schepper van den
kosmos heeft in zijn werk de hoogste zichtbare belichaming gegeven van de
onzichtbare schoonheid. Als een kunstwerk schiep hij zijne wereld, het
onvergankelijke samenwevend met het vergankelijke, licht met duister, geest met
stof, naar de vaste normen van evenredigheid en maat.
‘God schiep de wereld schoon, omdat hij zelf goed is.’ Zoo heet het in den Timaeus.
Maar de onnaspeurlijke Moira heeft ook den Schepper gedwongen die schoonheid
te kluisteren aan de materie zoo als hij het inzicht neerlegde in de ziel, en wederom
aan deze woning gaf in het lichaam.
Volkomen hetzelfde geldt nu ten opzichte van plastische schoonheid en kunst.
Belichaamd in de materie wijst zij Plato den weg tot dat ‘Schoone zelf,’ dat Diotima
aan Socrates uit de verte had getoond, en zij wijst hem dien weg onder het licht van
aanschouwen en denken beide: wetenschappelijk inzicht openbaart hem hare vaste
normen. Echter ook die schoonheid is nog niet het allerhoogste. Op zeer eigenaardige
wijze duidt Plato dit aan wanneer hij in den Philebus Socrates op een gewichtig
hoogtepunt van het betoog tot zijne vrienden laat zeggen: ‘Ziet, hoe thans voor ons
het goede blijkt te zijn schuil gegaan in de idee van het schoone.’ De wijsgeer wil,
dunkt mij, daarmee twee dingen aanduiden. Vooreerst dit, dat de opperste Goedheid
ongenaakbaar is voor ons menschelijk denken, dat slechts kan doordringen tot in
haren voorhof waar de schoonheid woont. Maar in de tweede plaats: indien dan aan
de poort van het allerhoogste goed naast
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de waarheid de schoonheid woont, dan kan er ook geene schoonheid bestaan die niet
aan het goede zou verwant zijn.
Zoo blijven tot in het laatst toe in Plato's denkwijze aesthetiek en ethiek ten innigste
vereenigd. Hoe had het ook anders kunnen zijn? De harmonie zelve van zijn geestelijk
leven duldde immers niet dat éénige blijdschap, eenig welbehagen, eenig genot zou
worden losgerukt uit de rij van aandoeningen die des menschen ziel opwaarts voeren
naar de plaats harer bestemming! Hoe zou dan de kunst daar buiten staan?
Indien iemand tot Plato zou hebben gezegd dat zulk eene aesthetiek niet
onbevooroordeeld is, dan zou hij dat vermoedelijk niet hebben tegen gesproken.
Integendeel, hij zou zelf hebben verklaard dat hier een vóór-oordeel noodig was, en
wel dit: alleen het goede is schoon. Want wie ooit aan de moreele eischen den
kunstenaar gesteld, heeft getwijfeld, Plato zeker niet. Mèt zijn geheele
levensbeschouwing staat zijne kunstwaardeering onder het gebod dat hij aan zijne
tijdgenooten en aan het nageslacht heeft gegeven in de Leges (726): ‘Niets wat stamt
uit de aarde kan hooger staan dan wat zijnen oorsprong heeft in den hemel, en zoo
iemand niet erkent dat uit den hemel ook onze ziel is ontsproten, waarlijk hij verlaagt
haren adel grootelijks. Al het goud op en onder de aarde kan niet opwegen tegen de
deugd der ziel, welke van nature hiertoe is geschapen, dat zij zoekt wat in waarheid
goed is - en dat vasthoudt voor haar geheele leven.’
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Toradjasche karaktertrekken
Door Dr. N. Adriani.
Drie factoren hebben belangrijken invloed geoefend op de vorming van het karakter
der Toradja-bevolking van Midden-Celebes: de communistische levenswijze, de
slavernij en de godsdienst. Om dit duidelijk te maken, zullen hier eenige algemeene
trekken van het Toradjasche volkskarakter worden geschetst.
Met een Toradja zelf kan men zeer moeilijk een gesprek voeren over
karaktertrekken. Hij vindt iemands persoonlijke eigenaardigheden zoo zeer een
natuurlijk verschijnsel, dat hij het nauwelijks de moeite waard vindt er afzonderlijk
over te spreken. Ieder heeft zijne karaktertrekken bij zijne geboorte medegekregen;
zooals men is, is men eenmaal geschapen, met uit- en inwendige kenmerken, waarvan
niets anders valt te zeggen, dan dat ze er zijn, zooals iedereen dat kan opmerken. Een
karaktertrek heet in de Toradjasche taal tanoe, een woord waarvan de eigenlijke
beteekenis is ‘gelijk, evenals, zoodanig’1). Zegt men nu aan iemand dat dit of dat zijn
tanoe is, dan drukt men daarmee uit dat het zijne ‘zoodanigheid’ is, m.a.w. dat het
is zooals het is, en dat er niets bizonders

1) Dit blijkt uit de Minahassische talen.
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in steekt. Een persoonlijke eigenaardigheid is dus niet belangrijker dan een harde of
een zachte stem, eene magere of eene gezette gestalte, een scherpe of een stompe
neus. Ik vroeg eens aan een Toradjasch meisje waarom haar broeder altijd zoo zuur
keek. ‘Wel, zei ze zeer verwonderd, dat is zijne zoodanigheid; zoo is nu eenmaal
zijn gezicht, 't is niet zooals de Hollandsche vlag, die wel drie gezichten tegelijk
heeft!’ - Vraagt men iemand naar het karakter van een bloedverwant, dan ontvangt
men daaromtrent een ongeveer even gunstig oordeel als die persoon over zich zelf
heeft. Toen ik nog in het Benedenland woonde, ontving ik eens bezoek van een
troepje meisjes uit het Bovenland. Gewoonlijk was zoo iets zeer genoegelijk en
leerrijk, omdat de Toradjaschen vroolijk en onbevangen van aard zijn, maar dit troepje
was stil en stijf geweest, zoodat we ons met onze bezoeksters hadden verveeld. Toen
zij weggegaan waren, kwamen eenige mannen, de geleiders der meisjes, bij mij. Ik
vroeg hun wat die meisjes voor geaardheid hadden, dat zij bij mij kwamen en toch
zoo onvriendelijk en strak waren geweest. ‘Wel, was het antwoord, die meisjes zijn
heel goed, juist zooals wij, want 't zijn nichtjes van ons.’
't Is waar, indien men zelf geen ondervinding heeft van iemands minder aangename
eigenschappen, dan zal men zich ook niet licht tegen dien persoon laten innemen.
Maar het zoo even gezegde geeft toch een merkwaardig staaltje van het ego-centrisch
denken en voelen der Toradja's. Dit is ook geheel natuurlijk wanneer men bedenkt,
dat deze menschen steeds in familiegroepen bijeen wonen en leven. Het dorp is eene
verzameling van gezinnen die eng met elkaar verwant zijn, zoodat een jongmensch
dikwijls in zijn eigen dorp niet kan trouwen, omdat de meisjes allen zusters of nichten
van hem zijn. Altijd leeft men te zamen met zijne naaste verwanten; men trouwt in
den stam, dus met een ver familielid en beschouwt iemand van een anderen stam als
vreemdeling, al spreekt hij ook dezelfde taal en al heeft hij dezelfde geaardheid als
iemand van den eigen stam.
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De familie nu is eene uitbreiding van het ik en de stam is: de eigen persoon op zijn
grootst gedacht. ‘Ik ben een dik mensch,’ d.i. iemand met vele beschuttende lagen
om mij heen, zegt een Toradja die veel familie heeft en zich daardoor veilig gevoelt.
Heeft een lid eener familie iets misdaan, de geheele familie trekt partij voor hem,
niet zoozeer om zijn misdrijf goed te praten, als wel om zich nauw aaneen te sluiten
tegenover de familie van den eischer, die na eenigen tijd hare klacht komt indienen
en, om sterk te zijn, zich eveneens nauw aaneensluit. Bij monde van woordvoerders
argumenteeren beide partijen tegen elkaar, en de partij die het eerst aan het eind harer
tegenspraak is, heeft het geding verloren en vervalt in eene boete, waarover dan
opnieuw de woordenstrijd wordt geopend. Waar gevaar dreigt, kan de enkele persoon
zich uitbreiden tot eene geheele familie.
Men beteekent dus, wat de familie beteekent; de enkele persoon is niets. Men leeft,
men denkt, men gevoelt met zijne familie mede en onderscheidt zich in niets van
zijne verwanten. Daardoor heeft zich ook nog niet kunnen ontwikkelen het begrip
van een onpartijdigen rechter, die over twee partijen recht spreekt. Tegen de belangen
zijner familie in zal geen Toradja een beslissing nemen. Onderwerpen twee partijen
zich al eens aan de scheidsrechterlijke uitspraak van een hoofd, dan doen zij dit omdat
zij beide even nauw met hem zijn verwant, òf omdat hij van geen van hen beiden
familie is, dus niet tot hunnen stam behoort.
Zonderling deed het dan ook de Toradja's aan, indien van onze zijde, zooals dat
vroeger wel eens voorkwam, werd aangeboden om gerezen geschillen uit den weg
te ruimen. Men kon zich de reden van zulk een aanbod niet voorstellen. Iemand die
feitelijk buiten de maatschappij der Toradja's stond, kon er geen belang bij hebben
dat deze of die partij haren zin kreeg en dat het gewoonterecht werd gehandhaafd;
hij zou dus naar zijn eigen inzicht, buiten het gewoonterecht om, deze of gene partij
gelijk geven, maar zulk een beslissing zou nimmer voor beide
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partijen bindend kunnen zijn. Een dergelijk aanbod werd dan ook steeds van de hand
gewezen. Wel kwam men ons dikwijls hulp vragen om eene boete te betalen, maar
als wij vroegen in zulk een geval ook deel te mogen hebben aan het bepalen van het
bedrag der boete, kon men in dat verzoek niets billijks vinden. Als goed vriend
mochten wij wel helpen in den nood, maar in de rechten van familieleden treden, dat
nooit!
Dit enge familieleven brengt van zelf mede dat men als normaal, als goed dus,
beschouwt wat in de familie zede en gewoonte is, en afkeurt, althans minder schat,
wat daarmede niet overeenkomt. Het dialect van het eigen dorp en van den eigen
stam is de eenige ‘rechte’ taal; alle afwijkingen daarvan zijn pogingen om goed te
spreken, die niet of niet geheel zijn geslaagd. Alle andere talen dan de eigene zijn
dus kromspraak. Een verzoek om iemands woorden te vertalen, wordt dan ook dikwijls
in dezen vorm gegeven: Maak mij zijne kromme taal eens recht.
Ik herinner me nog zeer goed, hoe verbaasd een der meest nadenkende
Toradja-hoofden was, toen hij tot de ontdekking kwam, dat er waarschijnlijk meer
menschen waren die zijne moedertaal niet spraken, dan die het wel deden. Wat in
den aanvang de menschen van ons verwonderde, was dat wij hunne taal niet kenden.
Wat doen zij dan, als zij spreken willen? vroegen sommigen. Het zou de meesten
volstrekt niet hebben verwonderd, indien wij vlot Toradjasch hadden gesproken.
Het zal niemand verbazen, dat in dezen engen familiekring de ijdelheid sterk bloeit.
Zich zelf te prijzen vindt men volstrekt niet onbehoorlijk en het is merkwaardig, hoe
men geheel aan elkaar tegenovergestelde dingen gelijkelijk tot zijn voordeel weet te
verklaren. Men zal b.v. met een Toradja'schen gids loopen en hem vragen naar de
namen van bergtoppen, rivierkapen, dalkommen, rivieren of plassen, wat steeds
mijne gewoonte was, omdat zulke benamingen soms oude taalvormen bevatten. Heeft
men dan een gids die er goed van op de hoogte is, dan zal hij allicht opmerken: ‘U
moet mij maar altijd vragen; ik heb
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van kind af alle namen geweten en niemand is zoo goed op de hoogte als ik.’ Maar
weet hij er weinig van af, dan zal hij zeggen: ‘Ach, je hebt van die menschen die
alles vragen en een ander maar verleiden om alle namen te noemen. Ik behoor daar
niet toe! Van kind af heb ik het steeds vermeden om allerlei namen te noemen of te
laten noemen; ik ben zedig en ingetogen van karakter, vandaar dat mij ook nooit iets
overkomt.’
Deze naieve ingenomenheid met zich zelf, kweekt bij den Toradja eene zekere
mate van onergdenkendheid of argeloosheid. De goede meening die hij over zichzelf
heeft, onderstelt hij ook bij anderen. Gemakkelijk maakt hij zich zelf wijs dat het
hem niet behoeft te gaan zooals het iedereen gaat. Het is merkwaardig, hoe de een
na den ander zich op dezelfde wijze laat bedriegen door de handelaars aan het strand,
Boegineezen, Chineezen, Gorontaleezen en andere vreemdelingen. Zorgeloos maakt
de Toradja schulden, door handelswaren op crediet te nemen, die hij zich voorstelt
met voordeel aan zijne stamgenooten te zullen verkoopen, al weet hij zeer goed dat
het anderen vóór hem daarmede kwalijk is gegaan, omdat men van hen de waren
eveneens op schuld nam en ze hun niet betaalde.
In den oorlog, b.v. met den krijgshaftigen stam To Napoe ging het evenzoo. Als
de Benedenlandsche Toradja's met deze bergbewoners in strijd waren, vielen zij
telkens in dezelfde valstrikken.
Zoo konden bv. de To Napoe er nog dikwijls in slagen hunne vijanden bang te
maken. Bij de belegering van een dorp schoven zij iederen nacht hunne
verschansingen wat dichter bij en dit gaf aan de belegerden zulk een angst, dat zij
zich maar spoedig overgaven.
Ook in den dagelijkschen omgang gebruikten de To Napoe vaak dezelfde listen
en altoos liepen de Benedenlanders weer in de val. Een To Napoe bood een geschenk
aan om vriendschap te sluiten. Uit talrijke antecedenten kon men weten, dat hij
geruimen tijd later een veel kostbaarder tegengeschenk zou komen eischen en toch
werden telkens zulke vriendschapssymbolen aanvaard.

Onze Eeuw. Jaargang 16

391
Deze argeloosheid en goedgeloovigheid, die van nature aanwezig zijn, kunnen echter
zeer gemakkelijk tot wantrouwen overslaan. Iemand die het wantrouwen der Toradja's
wil opwekken, moet gewichtig doen en bv. zijne mededeelingen inleiden met
aanloopjes als: Als ge eens hadt gezien wat ik heb gezien, of: Als ik niet zoo met u
te doen had, zou ik zwijgen, maar ik heb medelijden met u, of: Het is omdat ik dien
man niet mag laten begaan, dat ik u voor hem waarschuw. Wantrouwen, aldus
opgewekt, brengt den Toradja tot onverschilligheid of tot lijdelijk verzet tegen dengene
dien hij eerst heeft vertrouwd. Hij zal zich echter niet tot diens vijand laten maken,
indien hij niet zelf ervaren heeft dat de ander hem benadeelt. Zoo hebben bv. de
strandbewoners de Toradja's dikwijls tegen ons opgezet en hun o.a. trachten wijs te
maken dat wij, als we een aanmoedigingsgeschenk aan een schoolkind gaven, later
op dat kind rechten zouden doen gelden. Men onttrok dan het kind aan onzen invloed,
maar bleef ons overigens even goed gezind als vroeger.
Hieruit blijkt wel, dat de Toradja niet verder ziet, dan de openbaringen van iemands
karakter en alleen op zijne hoede is tegen hetgeen een ander uit. Eenigszins door te
dringen in het wezen van een ander begeert hij niet. Wanneer een Toradja het nuttig
vindt op de hoogte te zijn van iemands persoonlijke eigenaardigheden, bestudeert
hij hem zooals een schooljongen dat met zijn onderwijzer doet. Hij tracht te weten
te komen hoe hij met den man moet te werk gaan, om dit of dat van hem gedaan te
krijgen, of hoe hij zich moet redden, wanneer hij met hem te doen krijgt. Verder stelt
hij geen belang in hem en hij doet dus ook geen moeite om hem werkelijk te leeren
kennen.
Deze zelfde oppervlakkigheid hebben wij kunnen opmerken bij de opvoeding van
kinderen, voor zoover daarvan sprake is. Men laat gewoonlijk de kinderen opgroeien,
zooals dat vanzelf gaat. Sommige lastige hebbelijkheden zal men trachten hun af te
leeren, door hun te zeggen dat de menschen niet van hen zullen houden of
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hen niet zullen prijzen, als ze zoo of zoo spreken of doen. Maar verder gaat het ook
al niet. Een jonge Toradja was jaren lang bij ons in huis geweest; de jongen was
handig en gedienstig, maar in hooge mate oneerlijk. Werd hij betrapt, dan was het
niet mogelijk hem te brengen tot schaamte over zijn liegen en stelen. Eindelijk kwam
zijne tante, eene zeer verstandige hoofdenvrouw, hem terug halen. Ik vertelde haar
eenige sterke staaltjes van de zedelijke ongevoeligheid van haar neef, maar kreeg
geen ander antwoord dan dit: Bij mij zal hij zulke dingen niet uithalen; ik verbied
het hem eenvoudig en dreig hem met mijn ongenoegen. Toen ik daartegen opmerkte,
dat dit slechts kon uitwerken dat hij dan alleen maar zou zorgen, dat zij niets bemerkte,
bleek het dat zij daarmede ook volkomen tevreden zou zijn.
Wanneer wij dezen trek der Toradja's kennen, verwondert het ons niet, dat zij,
wanneer zij beleedigd zijn, niets anders verlangen dan dat de daad door straf wordt
geboet. Zoodra de boete is betaald (andere straffen dan boete en doodstraf kent men
niet) zijn de tegenstanders weder goede vrienden met elkaar. Ik herinner mij een
geval van een jongen man, die verloofd was met eene hoofdendochter, maar die door
eene trouwlustige weduwe werd overgehaald om haar te nemen en zijne verloving
af te breken. Toen de man met de weduwe trouwde, zag ik tot mijne verbazing zijne
bedrogene bruid op het feestterrein, ijverig medehelpen om alles goed van stapel te
doen loopen. Ik vroeg haar of zij zoo'n schik had in die bruiloft. - ‘Ja, waarom niet?
De twee buffels boete zijn betaald.’
Er zijn natuurlijk gebeurtenissen genoeg die diep ingrijpen in het gemoed van den
Toradja. Maar de communistische levenswijze die hij leidt, is een zwaar beletsel om
zijn gemoed te verdiepen. De Toradja is nooit alleen. Het wordt hem dadelijk
onaangenaam te moede, wanneer hij niemand om of bij zich heeft. Indien gij iemand
van een ander dorp vraagt om op een bepaalden dag bij u te komen, en hij kan niemand
krijgen die met hem medegaat,
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dan acht hij zich terstond van zijne belofte ontslagen. Een afstand in zijn eentje
afleggen, doet men niet. Hoe dikwijls ik ook alleen heb geloopen, altijd heeft ieder
die mij tegenkwam mij gevraagd: Waar is uw metgezel? Kan men geen ander
meekrijgen, dan neemt men maar een kind mede; men moet dan wel langzaam loopen
en dikwijls rusten, maar men is tenminste niet alleen.
Het moeilijke van den dood, is dan voor den Toradja ook het alleen sterven. Indien
er anderen te zamen met hem overlijden, is hij daardoor zeer getroost. Den weg naar
het Doodenrijk alleen te moeten afleggen en alleen te moeten aankomen bij de
gestorvenen, en ook alleen het lot te moeten ondergaan om gescheiden te worden
van allen en alles wat hem lief is, dat vindt de Toradja een harde zaak. Deze trek
verklaart zoowel de rouwgebruiken, als het koppensnellen, want de eerste hebben
ten doel de geheele omgeving van den doode schijndood te maken, opdat de ziel van
den doode niet van iemand uit de omgeving de ziel zou medenemen en het
koppensnellen dient om den doode iemand mede te geven, en tevens lang leven en
gezondheid voor den geheelen stam te verwerven.
De Toradja is bang om alleen te zijn. Is hij alleen in huis, dan verontrust hem ieder
gekraak of gepiep, hoe vaak het ook in zijn slecht gebouwd huis voorkomt. Is hij in
het bosch, dan meent hij telkens geesten te hooren en verkeert voortdurend in vrees
voor ontmoetingen met onstoffelijke machten. In gezelschap kan hij er wel eens
grappen over maken, maar als hij alleen is, verlaat hem de angst niet. Zoo vertelde
mij eens eene Toradja'sche, dat men in het bosch wel spoken ontmoet, die mangobi
heeten, een naam die is afgeleid van kobi, 't welk ‘doen overslaan, overhalen’
beteekent, zooals men bv. doet met den haan van een geweer. Zulk een geest heeft
n.l. eene zeer lange bovenlip. En nu is de kunst maar, om den mangobi aan 't lachen
te maken, dan slaat hij zijn lange bovenlip op, zoodat die zijne oogen bedekt. Van
dit oogenblik zijner blindheid kan men gebruik maken door weg
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te loopen. Maar zelden zal een Toradja zich in staat achten om eene grap voor te
dragen, als hij zulk eene ongure verschijning ontmoet.
Dit nimmer met zich zelf alleen durven zijn, maakt den Toradja onzelfstandig.
Het leert hem daarenboven reeds vroeg zijne zachtere en diepere aandoeningen te
onderdrukken en alleen die eigenschappen te ontwikkelen die in het openbare leven
te pas komen. Want hoe gevoeliger men is, hoe meer men blootstaat aan bespotting.
Toradja'sche kinderen maken elkaar wreed jegens dieren, door hunne kameraden uit
te Iachen die het voor een gekweld dier opnemen. Aankomende jonge mannen worden
door hunne vaders en ooms medegenomen naar terechtstellingen, om hunnen afschuw
van het dooden te leeren overwinnen en zich te oefenen in het neerhouwen van een
mensch. Van nature hebben de Toradja's een afkeer van bloedvergieten, niet minder
dan wij.
Maar hoe naief wreed Toradja's tegenover dieren ook kunnen zijn, zij zullen nooit
een dier belachelijk maken. Lacht een kind om een kat met stompen staart, of om
een hond die hinkt, dan wordt hem dit dadelijk verboden. Zoo iets zou natuurrampen
tengevolge hebben. Een onzer Minahassische onderwijzers had een aap als huisdier.
Op een keer had hij het dier een broek en een baadje aangetrokken. Men zag deze
grap zwijgend aan, maar niemand lachte er om. Den volgenden dag stak een storm
op en viel een zware plasregen neder. Dadelijk werd dit aan de ongepaste
grappenmakerij van den Minahasser toegeschreven, maar omdat de man op zeer
beleefde wijze zijne verontschuldiging aanbood en het noodweer ook geen schade
had aangericht, liet men het bij eene waarschuwing tegen herhaling.
Deze trek teekent trouwens geheel den Toradja; ook hij zelf wordt liever mishandeld
dan voor den mal gehouden. Heeft iemand schuld, dan kan men hem gerust verwijten
maken; hij zal alles over zich laten komen, en geduldig aanhooren wat hem wordt
toegevoegd. Maar wordt hij van meer beschuldigd dan waaraan hij zich schuldig
weet, dan
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gevoelt hij zich gerechtigd tot weerwraak en voor dat recht zoekt hij voldoening,
ook al moet het nog zoo lang duren eer hij ze vindt.
Beschaamd of verlegen gemaakt te worden en overgegeven te worden aan den
spot van anderen, gevoelt de Toradja als het bitterst onrecht dat hem kan worden
aangedaan. Zelfs waar zoo iets een dier wordt aangedaan, komt de Natuur daartegen
in opstand. De machten die haar beheerschen, wreken het dier dat belachelijk wordt
gemaakt.
De Toradja heeft er zeer sterk behoefte aan om bij eenige moeilijke zaak de
overtuiging te hebben van in zijn recht te zijn. Bij den kleinsten woordenstrijd, bij
het geringste geval van wedijver, zelfs bij de onnoozelste vergelijking wenscht de
Toradja uit te maken wie er recht en wie er krom is, wie wint en wie verliest, wien
de goden, de voorouders, genegen zijn en wien niet. Hij wiens rijst voordeeliger
opgroeit dan die zijner akkerburen, die voorspoed heeft in zijne ondernemingen,
gezond blijft, oud wordt, gespaard wordt bij rampen, die is in de gunst bij de
voorouders en dit komt natuurlijk, omdat hij geen zonden bedrijft tegen de
maatschappelijke orde, die van de voorouders afkomstig is. Het eenige is dus, dat
men recht zij in zijn doen en laten, in zijne woorden en gedragingen, althans dat men
zich zelf het bewustzijn verschaffe geheel zonder schuld te zijn.
Op sprekende wijze kwam dit uit bij het oorlogvoeren. Een troep die op krijgvoeren
uittrok, moest overtuigd zijn dat hij voor eene rechtvaardige zaak streed. Vooraf ging
men naar den dorpstempel en somde de grieven op die men tegen den vijand had,
niet nalatende daartegenover te verklaren, dat men zelf aan den vijand nooit eenig
kwaad had gedaan. Het gebeurde wel, dat een stam werd te hulp geroepen door een
anderen stam, die in oorlog was en maar geen voorspoed had. Dit was altijd een
hachelijk geval. Weigeren deed men niet graag aan een bevrienden stam, maar nu
deze stam niet gelukkig was in den strijd, bleek daaruit dat hij ongelijk had. En mee
te
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vechten voor eene zaak, die blijkbaar niet recht was, kon geen geluk aanbrengen.
Besloot men toch om de gevraagde hulp te verleenen, dan moest men eerst een grief
tegen den vijand hebben. Meestal was deze wel te vinden, maar het gebeurde toch
ook wel, dat men niets wist te bedenken. Dan ging men twist zoeken met dien stam.
Eenige jonge mannen gingen dan naar een dorp van den stam met welke men ruzie
zocht, vroegen van allerlei, werden boos als zij 't niet kregen, spraken onbeschofte
taal en haalden allerlei vrijpostigheden uit. Eindelijk werd men boos op hen en beval
hen heen te gaan. Dan was de stok gevonden om den hond te slaan: men ging naar
den tempel, sprak voor de goden de aanklacht uit tegen de dorpelingen die hen hadden
weggejaagd en voelde zich toen geheel in zijn recht om tegen dien stam op te trekken.
Was een troep in het vijandelijk gebied, dan zou niemand iets wegnemen: geen
kolf maïs, geen stengel suikerriet zou men van den aanplant in 't vijandelijk land
ontvreemden. Dronk men water uit een beekje, dan zou men een kraal of een duit er
in werpen, om het water te koopen. Zoo hield men zich vrij van schuld en kon op
geluk in den krijg hopen.
Bij de rechtspraak zat dezelfde gedachte voor. Wie gelukkig was in 't spreken,
wien de woorden van de lippen vloeiden en de argumenten voor den geest kwamen,
die werd door de voorouders in 't gelijk gesteld. Wie het eerste tot zwijgen was
gebracht, die werd door de goden verlaten en dus door hen als schuldig aangewezen.
Verder behoefde men niet te zoeken. Het kon natuurlijk wel voorkomen, dat geen
van beide partijen tot zwijgen was te brengen. Dan gaven de goden uitsluitsel door
het godsgericht. En al wist men dat, zoowel door den tweestrijd van het rechtsgeding,
als door den afloop van het godsgericht vaak onschuldigen zijn veroordeeld, dit bleef
voor rekening der goden. Geen mensch behoefde zich te belasten met de
verantwoordelijkheid daarvoor.
Want verantwoordelijk zijn voor iets, daartegen heeft een Toradja gewoonlijk
bezwaren. Zijne individualiteit is
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daarvoor nog niet genoeg ontwikkeld. Het dorpshoofd, de 't meest naar voren tredende
figuur uit de Toradja'sche gemeenschap, had toch van ouds niet de
verantwoordelijkheid voor den gang van zaken: hij deelde die met zijn dorpelingen
en met de voorouders, dus met het levende en met het doode deel zijner familieleden.
Immers niets werd gedaan dan in overleg met de gezinshoofden en hoofddoel bij
alles was: het in stand houden van de gewoonten der voorouders.
Om den invloed der slavernij na te gaan, hebben wij de niet-slavenhoudende
stammen kunnen vergelijken met de slavenhoudende en daardoor gezien, dat het
slavenhouden zeer verderfelijk was voor den eenvoud van 't karakter.
Zonderling is het, dat Europeanen zich een volk als de Toradja's steeds als
‘eenvoudig’ voorstellen. Europeanen die mij bezochten, zagen natuurlijk ook steeds
Toradja's in mijne woning. ‘U houdt ze toch eenvoudig, hoop ik?’ was dan meer dan
eens de welwillende raad die mij werd gegeven, als richtsnoer voor den omgang met
mijne dagelijksche omgeving. Mijne wedervraag: ‘Hoe weet U dat ze eenvoudig
zijn?’ werd dan steeds met de grootste verwondering aangehoord. Dat kon men toch
wel zien, aan de kleeding, de huizen, de vaartuigen en de gereedschappen! Dat dit
alles wel eene zekere gebrekkigheid, maar daarom nog in 't minst geen eenvoud
aanduidt, wilde men mij echter meestal niet gewonnen geven.
De zaak is, dat men een Toradja even goed moet kennen als een Europeaan, om
te weten of hij eenvoudig is of niet.
Er zijn Toradja'sche meisjes, die altijd met flarden van kleeren, slordige haren en
ongeordende draagvrachten rondloopen, maar die, als zij in uw huis een spiegel zien,
er niet van weg zijn te krijgen en die u zullen vragen of gij ze niet erg leelijk vindt,
in de hoop van eene vleiende opmerking over hare schoonheid te zullen ontvangen.
Anderen zullen, voordat ze de huistrap opgaan, eerst de haren opmaken en den
hoofddoek netjes vastbinden, de
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kleeren gladstrijken en de draagvracht in orde brengen. Dit laatste is een vast bewijs
van zin voor orde en netheid. Men zou geheel en al tegen de waarheid ingaan, als
men de meisjes van de eerste soort voor eenvoudig en de anderen voor oneenvoudig
hield.
Natuurlijk ontbreken trekken van eenvoud niet en het is niet onbelangrijk op te
merken dat deze verdwijnen, waar de maatschappij ingewikkelder wordt. Bij de
Toradjastammen die zoo goed als geen slaven hebben, waar de hoofden zuiver
patriarchen zijn en waar alleen het oudere geslacht boven het jongere staat, waar
overigens iedereen de gelijke is van zijn naaste, wordt in den dagelijkschen omgang
van mannen en vrouwen een vrij groote eenvoud gevonden. Er bestaan geen
afzonderlijke badplaatsen voor mannen en vrouwen; allen baden genoegelijk dooreen
en het is ons niet bekend, dat dit ooit aanleiding heeft gegeven tot twist. Vrouwen
en jonge meisjes komen ongedwongen bezoeken bij ons maken, ook al zijn wij alleen.
Over geslachtelijke zaken spreken zij, wanneer zij hiertoe aanleiding hebben, ook
met grooten eenvoud en indien men die mededeelingen aanhoort met een effen gezicht
en er niet verder over spreekt dan voor de behandeling van het onderwerp noodzakelijk
is, behoeft men geen oogenblik te vreezen voor opzettelijke vuiligheden. Er zijn wel
mannen en vrouwen onder de Toradja's, die graag pikante opmerkingen maken of
schuine verhalen vertellen, maar zij hebben er dan ook overal den naam van en al
kunnen zij gemakkelijk de lachers op hunne zijde krijgen, wanneer zij aan het woord
zijn, men acht hen toch niet en volgt hunne liefhebberij niet na.
Waar een slavenstand bestaat, zooals dat bij sommige Toradja-stammen het geval
is, daar wordt de maatschappij ingewikkelder. Daar moeten de heeren, die doorgaans
de minderen zijn in getal, zich zelfbedwang opleggen tegenover hunne slaven. Daar
minacht het vrije deel van den stam het onvrije en is daardoor geneigd zich zelf te
overschatten. Het aannemen eener voorname houding tegenover de slaven is daar
zoo zeer tweede natuur geworden,

Onze Eeuw. Jaargang 16

399
dat men werkelijk gelooft tot een beter soort menschen te behooren dan de slaven.
De eerste hemelling die op de aarde nederdaalde, bracht een slaaf mede; van den
hemelbewoner stammen de vrijen, van den slaaf de slaven af. Het verschil tusschen
een vrije en een slaaf is dus essentieel. Er bestond dan ook geen vrijmaking van
slaven. Evenmin als een hond een buffel kan worden, kan een slaaf een vrije worden.
Ook al trouwde een hoofd met eene slavin, de vrouw bleef slavin en de kinderen
moesten voor den halven prijs van een slaaf worden gelost bij den heer der slavin.
Het spreekt ook wel vanzelf, dat de slavinnen zich dikwijls ter beschikking harer
heeren moeten stellen en vaak tegen haren zin, gedwongen worden een los leven te
leiden, waarom dan toch weder met minachting over haar wordt gesproken. En dit
heeft de vrouwen van den vrijen stand er weder toe gebracht om, in het openbaar
althans, preutscher en gemaniereerder op te treden dan de vrouwen der
niet-slavenhoudende stammen. Verontwaardiging bij kleine vrijpostigheden, snibbige
antwoorden op eene niet geheel zuivere aardigheid, dreigementen met beboeting,
waar maar eenige verdenking mogelijk was, waren bij vrouwen van slavenhoudende
stammen vaak de middeltjes om den naam van fatsoenlijk meisje op te houden. Bij
de niet-slavenhoudende stammen kon eene vrouw hare eer natuurlijk even goed
verdedigen, als zij dit wilde, maar zij deed het doorgaans op veel gemoedelijker
wijze.
Het spreekt wel van zelf, dat het communistische leven der Toradja's, dat aan de
eene zijde de levenskracht hunner maatschappij is, tot het ontwikkelen der
persoonlijkheid niet genoeg vrijheid laat. Godsdienst en volksgebruik stellen de wet
van het dagelijksch leven aan de gemeenschap en de Toradja is in de eerste plaats
lid der gemeenschap. Hoe nauwer hij daaraan vastzit, hoe veiliger hij zich gevoelt.
Zich losmaken van de gemeenschap is zoo iets als zelfmoord. Wie zich krachtig
genoeg gevoelt om naar zelfstandigheid te streven, tracht zijne familie aan

Onze Eeuw. Jaargang 16

400
zich te onderwerpen, door vrees-aanjagend optreden. Ook dan is hij niet
verantwoordelijk, want niemand durft hem verwijten te doen, als het niet goed gaat
en wie iets zou durven opmerken, krijgt een antwoord dat hem den mond stopt. Treft
zoo iemand eens een ongeluk, dan is men dadelijk gereed om aan te nemen, dat de
goden zich nu eens met de zaak gaan bemoeien en den geweldenaar beginnen te
kortwieken. Want wie zijne familieleden tiranniseert, tast ook de goden aan. Immers
de goden zijn het gestorven en verheerlijkt deel der familie: wat de adat is tegenover
de levenden, dat is de volksgodsdienst tegenover de dooden.
Met opzet zeg ik: de volksgodsdienst. Want er is ook nog een andere, een mythische
of theologische, een literaire of priesteressen-godsdienst, het doet er niet toe hoe men
hem wil noemen. Al biedt nu de volksgodsdienst de meeste gegevens om het karakter
der Toradja's, dat wil dus vooral zeggen: dat van de Toradja'sche maatschappij te
bepalen, de theologische godsdienst heeft toch ook iets te beduiden voor die
maatschappij, afgezien nog van de belangrijkheid die hij op zich zelf heeft.
De volksgodsdienst is de omgang met de gestorven familieleden, juister nog met
diegenen onder hen, die niet volslagen vergeten worden. Die omgang heeft het
karakter van vereering. Tot hoe ouder geslacht men behoort, hoe eerwaardiger men
is. De woorden voor ‘Vader’ en ‘Moeder’ zijn tevens titelwoorden, die voor
‘Grootvader’ en ‘Grootmoeder’ zijn hooge titels en daarop volgt lamoa, Mal.
mojangda (met eene andere constructie der samenstellende deelen), dus woordelijk:
‘de Eerwaarde Voorouders’. Die vereering, wordt uitgevoerd door hen die het dichtst
bij de voorouders staan, dus het oudste geslacht. Het jongere geslacht neemt practisch
geen deel aan de uitoefening der ceremonieele gebruiken. De geheele samenleving
staat onder het oppertoezicht der Voorouders. Het jongere geslacht gevoelt zich wat
vrijer, maar dit geeft ook in de samenleving den toon niet aan. De openbare meening
is die van het oudere geslacht, dat de vereering
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der voorouders uitoefent. De toon van het volksleven is dus gestemd in dien van
eerbied voor de inzettingen der ouden.
De theologische godsdienst behoort, ethnologisch gesproken, tot het gebied der
daemonologie. Zij is voornamelijk bekend bij de priesteressen en wordt uitsluitend
door deze vrouwen beoefend. De volksgodsdienst is tehuis op deze Middenwereld,
voor zoover zij betreft de vereering der zielen die op de aarde terugkomen of er
verblijven, de doodenfeesten, het koppensnellen en de daarmede samenhangende
gebruiken, de rechtspraak en de verdere handhaving van het gewoonterecht. Het
tweede gebied van den godsdienst der menigte is de Onderwereld. Hier is de plaats
van de zielen der gestorvenen. Geen anderen worden daar gedacht te verblijven, dan
die vroeger menschen zijn geweest. En daar de betrekking tusschen levenden en
dooden zeer levendig blijft, zoo zijn de verhalen over en de voorstellingen van de
Onderwereld in het volksgeloof van veel beteekenis.
De volksgodsdienst is eene verheerlijking van het volksbestaan. Het ideaal der
Toradja'sche maatschappij is een volk van koppensnellers en priesteressen. Want de
voornaamste plichten van den mensch zijn die tegenover den stam. De welvaart van
den stam vermeerderen doet de man door koppensnellen. Hij brengt daardoor voor
zijn stam mede: lang leven en gezondheid en benadeelt tevens een vijandelijken stam.
Verder voldoet hij daarmede aan de gewoonte der vaderen, en hij geeft den overleden
bloedverwant een gezel mede in het graf, zoodat ook deze is tevreden gesteld en voor
zijne nog levende verwanten een dankbare doode wordt. Boven dat alles verwerft
de koppensneller krijgsmanseer en later eene goede plaats onder de afgestorvenen.
Het koppensnellen wortelt dus geheel in den volksgodsdienst. Men dient er zich zelf
en de zijnen mede, het levende en doode deel van zijn stam.
Geheel anders is het met den theologischen godsdienst gesteld. Men zou dezen
den godsdienst der vrouwen moeten noemen, maar het is slechts een zeer klein deel
der vrouwen
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dat er zich mede bezig houdt. De Toradja's kennen alleen priesteressen; wil een man
priesteres worden, dan moet hij zich in den vrouwenstand laten opnemen. Hij behoeft
dan niet uit koppensnellen te gaan, want de priesteres doet met hare ceremoniën
hetzelfde als de man met koppensnellen. Zij haalt voor zieke stamgenooten lang
leven en gezondheid uit de Bovenwereld, want zij verstaat het om, met den regenboog
tot vervoermiddel, hare ziel door het luchtruim te bewegen en tot het verblijf der
goden door te dringen. Daar haalt zij de begeerde zielestof en stort die uit over de
zieken, want dit is het geneesmiddel dat dezen bovenal noodig hebben.
Evenals op iederen man de plicht rust om koppen te snellen, d.i. zielestof op den
vijand te gaan veroveren, zoo behoort ook iedere Toradja'sche vrouw priesteres te
zijn, d.i. zielestof uit de Bovenwereld op deze aarde aan te brengen. Naar den vorm
geschiedt dit dan ook, want elk Toradja'sch meisje wordt minstens éénmaal in haar
leven onderworpen aan eene plechtigheid, die bedoelt haar in het priesteressenwerk
in te leiden. Maar tot het verrichten van het priesteressenwerk is eene zekere
geleerdheid noodig en daarom gevoelen de meeste vrouwen geen lust zich te wijden
aan het vervullen van dezen vrouwelijken plicht. Het zijn dus de geleerden onder de
vrouwen, die priesteres worden en in haar werk door de halfgeleerden worden
bijgestaan. Vele priesteressen gevoelen zich niet in staat zelfstandig op te treden; zij
fungeeren dus slechts als helpsters van werkelijk kundigen.
De dienst der goden en geesten van de Bovenwereld is niet populair, omdat men
in hen geene verwanten ziet. Men vereert hen uit vrees, maar de dienst dezer
natuurgoden kan alleen door bemiddeling der priesteressen geschieden. Het reciteeren
der lange litaniën, soms over de 1000 regels lang, gedicht in eene geheel van de
dagelijksche spraak afwijkende taal, is niet ieders zaak. Alles gaat natuurlijk uit het
hoofd, want de schrijfkunst zijn de Toradja's nimmer machtig geweest.
De invloed van den volksgodsdienst op het karakter
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der Toradja's is, dat het volk zich nauw verbonden blijft gevoelen aan zijne gestorven
stamgenooten en zich daarmede zoo vast mogelijk ketent aan zijn verleden. De
Toradja stelt zich de maatschappij voor als stilstaande. Aan vooruitgang denkt
niemand; tegen achteruitgang waakt men zoo goed mogelijk. Het is dan ook de
Nederlandsche Regeering nìet mogelijk geweest de maatschappij der Toradja's aan
te tasten, zonder aan hunnen godsdienst eenige zeer zware slagen toe te brengen.
Dat de theologische godsdienst veel invloed heeft op het volkskarakter is niet te
denken. Het volk weet er niets van en laat alles over aan de priesteressen. Het eenige
werkelijk populaire leerstuk, dat wortelt in den theologischen godsdienst, is dat der
voorbeschikking. De goden, niet de vergoode voorouders, maar die goden en geesten
die nimmer mensch zijn geweest, bepalen des menschen levenslot en wel door het
hem te laten kiezen, als hij nog niet weet te kiezen, in zijn kindschen staat. De
Toradja'sche moeder tracht dit geheim van haar kind te weten te komen en vraagt
aan haren zuigeling: Zult ge sterven door een omvallenden boom? door de boosheid
der menschen? door een krokodil? Als het kind glimlacht, heeft de moeder de oorzaak
van zijn dood geraden. Zij kan dan verder het noodige doen om haar kind tegen zijn
noodlot te beveiligen. Maar uit een aantal verhalen die de Toradja's steeds bij de
hand hebben, blijkt dat men toch op geenerlei wijze zijn noodlot kan ontloopen.
De Toradja'sche priesteressen zijn geen inhalig of heerschzuchtig soort van
menschen, maar doorgaans eerlijke en eerbare, ontwikkelde vrouwen, van wie men
veel kan leeren. Maar zij zijn haar volk niet tot voordeel, daar zij zoo goed als de
geheele interne geneeskunde in handen hebben. Het zijn vooral de priesteressen die
eene rationeele wijze van behandelen der interne ziekten zeer in den weg staan.
Drie factoren van beteekenis heb ik boven genoemd, die invloed oefenen op het
karakter der Toradja's. De eerste, die van overwegende beteekenis is, is de commu-
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nistische levenswijze, gevolg van den familieband, die den geheelen stam bijeenhoudt.
De tweede is de slavernij. Deze bestaat wel in sommige stammen zoo goed als niet,
maar dit geeft ons des te beter gelegenheid op te merken wat zij uitwerkt bij de
stammen waar zij wordt gevonden.
De derde factor, de godsdienst, is de groote conservatieve, maar ook wel
conserveerende macht. Hij legt de Toradja'sche maatschappij wel vast aan het
verleden, maar geeft toch ook aan dat verleden eene wijding, die op het volk goed
had kunnen werken, indien zij niet in vormelijkheid was verstard. Het communisme,
dat de ontwikkeling van het individu bemoeilijkt, de persoonlijkheid nivelleert, en
alles in het middelmatige houdt, de slavernij, die een stuk zuiver conservatisme is
en de godsdienst, die het verleden tot elken prijs in het heden wilde vasthouden,
hebben thans hun bloei gehad. Maar dit wil niet zeggen dat zij alle kracht van leven
hebben verloren. Er valt met deze machten nog ter dege te rekenen, want de
Toradja'sche maatschappij is in haar wezen nog zeer conservatief. Zij is nu op de
baan van den vooruitgang gebracht. Haar op dezen weg voort te sleuren, zou wellicht
van ijver, maar tevens van onbarmhartigheid getuigen. Zulk werken heeft geen
toekomst. De nieuwe leiders van het Toradja-volk kunnen alleen door inzicht in het
niet langer dan een 10-tal jaren afgesloten verleden een nieuwen tijd doen komen,
waarin de vroegere stilstand niet plotseling wordt omgezet in een geforceerden
marsch, waarbij het mijlen verslinden het doel is, maar in een levensgang die met
werkelijke blijdschap door het geheele volk kan worden volgehouden.
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De Philippijnsche quaestie
Door M.A. van Heekeren.
The governors and wardens
..........
Admit, if any ask,
Not they who would relinquish
Their uncompleted task.
W.H. Lewis ‘Manila Times’.

't Is nu ruim twee jaar geleden (Januari 1914) dat ik in dit tijdschrift een overzicht
gaf van het Amerikaansch bestuur over de Philippijnen. Aanleiding daartoe gaf de
nieuwe koers, die door de Vereenigde Staten ten opzichte van dat bestuur werd
ingeslagen. Na jaren lang in de oppositie te zijn geweest, was de democratische partij
in de Unie er, dank zij de verdeeldheid in het republikeinsche kamp, welke tot de
afscheiding der Rooseveltsche progressisten leidde, in geslaagd, om bij de
Presidentsverkiezingen in 1912 de overwinning te behalen. Het oogenblik was nu
voor de democraten gekomen om hun program, waarop de spoedige onafhankelijkheid
der Philippijnen eene voorname plaats innam, te verwezenlijken. Meer dan een half
jaar evenwel verstreek voor dat, door de benoeming van een democratisch politicus,
Francis Burton Harrison,
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tot gouverneur-generaal en eene ingrijpende wijziging in de samenstelling van de
Philippijnsche Commissie, de nieuwe koers te Manilla werd ingeluid.
De gang van zaken in den archipel gaf toen reeds aanleiding tot de vraag, of in de
getroffen maatregelen, welke enkel gericht konden zijn op de spoedige
onafhankelijkheid der Philippijnen, niet slechts een logisch gevolg moest worden
gezien van eene opportuniteits-politiek, gebaseerd zoowel op financieele als
staatkundige overwegingen.
Herhaaldelijk kon men in die dagen in de organen der democratische partij den
nadruk zien gelegd op de groote kosten, welke de Unie zich voor het bezit der
Philippijnen moest getroosten, terwijl toen, als nu, de toestand in de naburige
Mexicaansche republiek den Amerikanen, tengevolge van hun volmaakte
onvoorbereidheid op militair gebied, veel zorg baarde. Hoe zwaar het financieel
motief geacht werd te wegen, bleek wel uit de bittere woorden, die zekere W.H.
Lewis in Augustus 1913 in de Manila Times zijn landgenooten toeslingerde:
Lay down the white Man's Burden,
The cost outweighs the spoil,
Ye do but spend your substance
In unrequited toil.
He wins no pleasant profit,
Who seeks anothers gain,
But was it thus ye boasted
What time ye conquered Spain?

't Scheen echter wel haast onmogelijk, dat een rijk en machtig volk, als het
Amerikaansche, zich bij eene politiek zou nederleggen, waardoor het een plicht zou
verzaken, dien het slechts weinige jaren te voren vrijwillig had aanvaard. Het had
toch in 1898 het bezit der Philippijnen bij den vrede van Parijs van Spanje
afgedwongen, met de vooropgezette bedoeling, de bewoners dier eilanden op te
leiden tot een zelfstandig volk.
Hoeveel er evenwel nog aan die opleiding ontbreekt, hoe weinig dus nog aan een
zelfstandig volksbestaan voor de Philippijners kan worden gedacht, blijkt uit een
onlangs
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in de Philippine Monthly verschenen opstel van Dr. Luther Anderson. Deze merkte,
na op den rijkdom van den Philippijnschen bodem en den weelderigen plantengroei
te hebben gewezen, o.a. het volgende op: ‘Te midden van dezen overvloed stuit men
overal op armoede. De groote meerderheid van de bevolking woont in bamboe-hutten,
geheel gelijk aan die, welke Magellaen aantrof, toen hij de eilanden in 1521 voor 't
eerst aanschouwde. De arbeiders staan diep in de schuld bij de planters en hun toestand
is slechts weinig beter dan die der peons in Mexico. In werkelijkheid zijn de
landbouw-arbeiders op de Philippijnen, voor de overgroote meerderheid, pandelingen,
door schulden tot arbeid in dienst van de grondeigenaars gehouden. De planters
maken, uit voorschotten op den bestaanden oogst, goede sier door aanschaffing van
diamanten voor hunne dames en van automobielen voor zich zelven.... aan
landbouwmaterialen en machineriën bestaat groote behoefte, maar de planters geven
er de voorkeur aan, om hun geld aan luxe-artikelen te besteden. Uit het feit, dat de
huisbedienden op de Philippijnen meerendeels mannen zijn, blijkt reeds, hoe weinig
vorderingen op het gebied der industrie werden gemaakt. De overheerschende positie
der Chineezen in den klein-handel toont de achterlijkheid der Philippijners op
handelsgebied aan. Meer dan negentig procent van de neringdoenden zijn Chineezen,
wier winkels en magazijnen men in elke stad aantreft. Voor hunne rekening komen
vijf en zeventig procent van alle zaken op de eilanden, voor die der Philippijnen
slechts acht procent, terwijl de rest over Amerikanen en Europeanen is verdeeld. Wat
de ambachten aangaat, is de toestand zóó, dat feitelijk alle timmerlieden Chineezen
of Japanners zijn. De kleermakers zijn nagenoeg allen Chineezen. Er zijn slechts
enkele Philippijnsche loodgieters, mecaniciens en machinisten. Bij gelegenheid van
de Philippijnsche tentoonstelling te Manilla in 1913 werd bijna de geheele ruimte in
beslag genomen door ruwe grondstoffen. De eenige uitstalling van vervaardigde
artikelen, welke aandacht verdiende, was die van de ambachtscholen. Daar
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zag men kantwerk, manden, hoeden en meubels, door Philippijnsche leerlingen,
onder leiding van 't Amerikaansch onderwijspersoneel gemaakt. Waren die
school-inzendingen er niet geweest, dan zou het paviljoen voor de nijverheid slechts
een sigaren-stand en een verzameling bolo's (het Philippijnsche slagwapen) hebben
te zien gegeven....’
Van belang is verder ook, wat de oud hoofdredacteur van het Soerabajasch
Handelsblad, M. van Geuns, die onlangs de Philippijnen bezocht, over den
achterlijken toestand op landbouwgebied in het midden bracht. ‘Men moet in de
armelijkste gedeelten van Java zijn om zulke treurige padi-oogsten te zien. Van een
systematische bevloeiïng heb ik niets kunnen bemerken; als rijstvelden water hadden,
dan was dit wegens gebrek aan drainage; het gewas had de hoogte en aarvolheid van
padi op tegal-gronden (niet geirrigeerde terreinen). In de provincie Pampanga heb
ik ook twee aan inboorlingen behoorende “suikerplantages” bezocht. Mijn haren
moeten lichtelijk een verticale beweging gemaakt hebben. Een der Filippijnsche
suikerlords maakte van 100 hektaren 1000 à 1500 pikols, dus 10 à 15 pikols per
hektare (1 3/7 bouw); een ander, die wat wetenschappelijker werkte, bracht het tot
20 à 25 pikols per hektare (natuurlijk bruine suiker).’
Eene productie van 10 tot 25 pikols bruine suiker per hektare! Spreekt dat niet
boekdeelen, als men daartegenover de gemiddelde productie der suikerfabrieken op
Java stelt, die in 1910 b.v. 116,3 pikol per b o u w bedroeg, waarvan 34,9%
‘superieur’, d.i. nagenoeg witte suiker? 't Blijkt zelfs, dat de landbouwtoestanden in
den archipel onder Amerikaansch bestuur niet verbeterd zijn. Een oudgouverneur
van de provincie Bontoc, Evans, verklaarde aan een medewerker van de Washington
Post, dat de Philippijnen er op landbouwgebied nu nog slechter voor staan, dan vóór
de komst der Amerikanen in den archipel. Herhaalde mislukkingen van den rijstoogst
op groote schaal, gelijk ook dit jaar weder moest worden geconstateerd, kunnen
slechts tot bevestiging van bovenstaande verklaring strekken.
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Moet 't na kennisneming van het vorenstaande niet bevreemding wekken, dat in de
Unie nog aan de mogelijkheid eener spoedige onafhankelijkheid voor de Philippijnen
kon worden gedacht?
Sedert eenige jaren toch is dit onderwerp in het Amerikaansch Congres aan de
orde gesteld, door indiening (in 1913) van de zoogenaamde Jones-bill. De geestelijke
vader van dit wetsontwerp, Jones, voorzitter der commissie uit het Amerikaansche
Huis van vertegenwoordigers voor de aangelegenheden der Eilanden (Portorico en
de Philippijnen), wilde immers zien vastgesteld, dat den Philippijners onmiddellijk
eene zoo volledig mogelijke autonomie zou worden toegekend, als voorbereiding,
gelijk in den aanhef van 't voorstel werd aangegeven, voor de na acht jaren te
verleenen volkomen onafhankelijkheid.
Met dien aanhef kon president Wilson zich niet vereenigen, zooals bleek uit een
onderhoud, dat hij met een der Philippijnsche ‘resident-commissioners’ te Washington
(gedelegeerden van de Philippijnsche Vergadering bij het Amerikaansch Congres)
Manuel Earnshaw had. Over dien aanhef liet Wilson zich daarbij als volgt uit: ‘Ik
ben daartegen, omdat ik niets kan beloven, waarvan ik niet zeker ben, dat de belofte
kan worden nagekomen. In het wetsontwerp wordt de 4e Juli 1921 aangewezen als
de dag waarop de Philippijnen zullen worden overgegeven aan een onafhankelijk
Philippijnsch gouvernement. Gesteld dat er op dien dag een opstand op de Philippijnen
ware uitgebroken, of dat 't om eene of andere reden onmogelijk zou zijn geweest,
om de nieuwe regeeringspersonen te kiezen, dan wel dat Amerika in oorlog zou zijn
en de Philippijnen het tooneel van militaire operatiën zouden wezen, of dat de vrede
in het Verre Oosten door een ernstig conflict zou worden bedreigd; zou 't dan
rechtvaardig, voorzichtig of zelfs mogelijk zijn, onder zulke omstandigheden, een
klein land, feitelijk niet in staat om zich te verdedigen, te doen optreden met een
eigen volksbestaan?’
Het was waarschijnlijk in overeenstemming met deze
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zienswijze van den President dat, bij de behandeling van de Jones-bill en vóór de
aanneming daarvan door het Huis van Vertegenwoordigers op 14 October 1914, de
bedoelde aanhef eene wijziging had ondergaan, zoodat die toen als volgt luidde:
‘Daar het gewenscht is om in handen der Philippijners zulk een grooter zeggenschap
in eigen aangelegenheden te stellen, als kan worden verleend, zonder intusschen de
souvereiniteit der Vereenigde Staten aan te randen, zulks, opdat door 't gebruik en
de uitoefening van kiesrecht en regeeringsmacht, zij beter mogen worden voorbereid
om ten volle de verantwoordelijkheid te kunnen aanvaarden en de voorrechten te
kunnen genieten van volmaakte onafhankelijkheid, welke de Vereenigde Staten zich
voorstellen te verleenen, wanneer naar 't oordeel der Vereenigde Staten de bewoners
der Philippijnen zullen hebben getoond, de daartoe noodige geschiktheid te bezitten....’
Zóó gesteld, behelsde de aanhef niet meer dan de belofte, dat de politiek, welke
de Vereenigde Staten ten opzichte van de Philippijnen voerden en als ‘opleiding tot
zelfbestuur’ hadden gekenschetst, zou worden voortgezet, totdat die opleiding zou
zijn voltooid.
De quintessence van het voorstel lag dus thans in de politieke concessiën, waardoor
de Philippijnen in het genot eener zoo volledig mogelijke autonomie zouden worden
gesteld.
Van hoe vèr-strekkenden aard die concessiën zouden wezen, moge uit de volgende
uiteenzetting blijken: Zij hebben in de eerste plaats betrekking op de samenstelling
van 't Philippijnsche Parlement. Dit zal bestaan uit een Senaat, ter vervanging van
de, uit hoofdambtenaren, Amerikanen en Philippijners, samengestelde Philippijnsche
Commissie, en de Philippijnsche vergadering. De Senaat zal 24 leden tellen, van wie
22 voor 4 jaren door 't volk worden gekozen, en 2 om de 2 jaren door den
Gouverneur-Generaal worden benoemd. Het aantal leden der Philippijnsche
Vergadering wordt op 90 vastgesteld, van wie 81 door 't volk worden gekozen en 9
door den Gouverneur-
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Generaal benoemd, allen voor den tijd van 2 jaar. Voorts wordt bepaald dat het
veto-recht, thans bij den minister van oorlog der Vereenigde Staten berustend, wordt
overgedragen op den Gouverneur-Generaal, die niet langer het voorzitterschap van
het hoogste wetgevende college zal bekleeden. Een veto van den Gouverneur-Generaal
kan worden te niet gedaan door een besluit, aangenomen met twee derden van het
aantal stemmen in eene vereenigde zitting van beide Huizen van het Parlement. Doet
zich zulk een geval voor, dan moet de zaak evenwel aan het oordeel van den President
der Vereenigde Staten worden onderworpen, terwijl het hoogste ressort in geval van
toepassing van het veto-recht bij het Amerikaansch Congres berust. Voorts moeten
aan den Senaat alle benoemingen van ambtenaren ter goedkeuring en bekrachtiging
worden voorgelegd - eene bepaling die het aan den Gouverneur-Generaal toegekende
recht van benoeming vrij wel illusoir maakt. Dan zullen alle bezittingen, door de
Vereenigde Staten op de Philippijnen verkregen, eigendom worden van het
Philippijnsche Gouvernement, m e t u i t z o n d e r i n g van die gebiedsdeelen, die
door den President der Vereenigde Staten zullen worden gereserveerd voor
m a r i t i e m e -, m i l i t a i r e - of k o l e n -s t a t i o n s . Ten aanzien van de wetgeving
zal voor verschillende onderwerpen, als: afstand van domeingronden, immigratie,
in- en uitvoerrechten, invoer, muntwezen, uitgifte van schatkistbiljetten en het
uitschrijven van leeningen, de goedkeuring van den President der Vereenigde Staten
een vereischte voor de desbetreffende maatregelen zijn om kracht van wet te bekomen.
Nadat nu de Jones-bill, in den hierboven aangegeven vorm door 't Huis van
Vertegenwoordigers was aangenomen, werd het ontwerp naar den Senaat
doorgezonden, welk college zich evenwel niet al te zeer haastte. Eerst den 2en Februari
1915 bracht zijne Committee of Insular Affairs een gunstig verslag uit, te laat om de
zaak nog af te doen in de zitting, die 4 Maart d.a.v. werd gesloten.
Tengevolge van de verkiezingen in 1915 en de nieuwe samenstelling van het
Congres moest de Jones-bill toen in
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de zitting, welke 7 December j.l. werd geopend, weder, als ware 't een geheel nieuw
ontwerp, worden ingediend. Den tegenstanders was hierdoor een goede gelegenheid
geboden, om hunne argumenten tegen den voorgenomen maatregel duidelijk uiteen
te zetten. 't Mag echter worden betwijfeld of de van die zijde gevoerde strijd wel
bevorderlijk kan geweest zijn aan het beoogde doel, wijl die te zeer het karakter had
van een partijstrijd. Daarbij werd meer nadruk gelegd op de tekortkomingen van het
bestuur over de Philippijnen onder democratisch regime, dan raadzaam was voor
eene partij als de republikeinsche, wier gestie ten opzichte van de Philippijnen toch
ook niet voorbeeldig was.
In het perstournooi, waarin de minister van oorlog, Garrison, tegen den
oud-President der republiek, William Taft, in het strijdperk trad, had eerstgenoemde
dus gemakkelijk spel om, door verwijzing naar 't voorafgegane republikeinsche
regime het huidige bewind in bescherming te nemen.
Een onverkwikkelijk incident, dat zich in deze campagne voordeed, kan ook niet
dienstig zijn geweest om het doel, dat Taft en de zijnen voorstonden, te bevorderen.
In 't vuur van den strijd had Taft, den regel toepassend van het ‘on prend son bien
où on le trouve’ eene aanbevelende inleiding geschreven voor eene brochure, waarin
artikelen, te voren in de Oakland Tribune verschenen, van zekeren Garfield Jones
waren samengevat. Achteraf bleek nu, dat diezelfde man den chef van het Bureau
of Insular Affairs aan het Departement van oorlog, generaal Mc. Intyre, had verzocht
om opgave van de adressen van uitgevers, die bereid zouden zijn een pracht-opstel,
waarin het bestuur van gouverneur-generaal Harrison werd verheerlijkt, van hem te
koopen. Dat schrijven van hem in de Oakland Tribune gaf toch geenszins zijn
overtuiging weer! Op dringend verzoek van de uitgevers had hij toen de
contràartikelen geschreven, maar zijn prò-artikel was veel mooier, èchter...! Weer
'n bewijs dat men ook in de politiek niet voorzichtig genoeg kan zijn in de keuze
zijner vrienden.
Maar, hoe 't zij, toen de nieuwe zitting van het Con-
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gres op handen was, bestond algemeen in de Unie de overtuiging, dat aanneming
van de Jones-bill in den vorm, waarin het ontwerp door het huis was goedgekeurd,
verzekerd was.
Op eene spoedige en gunstige afdoening door het Huis van Vertegenwoordigers
meende men stellig te mogen rekenen, terwijl de stemming in den Senaat nu ook
gunstiger voor het ontwerp heette dan ten vorigen jare het geval was.
Terwijl nu echter de behandeling in het Huis, na weken en weken, nog in het
stadium van het commissieonderzoek verkeerde, werden op 2 en 4 Februari j.l. door
den Senaat belangrijke beslissingen genomen, welke voor velen eene ernstige
teleurstelling moeten zijn geweest.
Nadat n.l. in December j.l. de voorzitter van het Huis, Champ Clark, reeds bij een
feestmaal te Fresno gewezen had op de Philippijnen als bron van gevaar voor de
Vereenigde Staten, deden zich in Januari in den Senaat verschillende stemmen hooren,
om aan te dringen op een zoo spoedig mogelijk loslaten van den archipel.
Waren het eerst slechts enkelen, weldra vonden dezen steun en dat niet alleen bij
de democratische maar ook bij republikeinsche leden van het college.
Het debat kwam in het teeken vooral te staan van de vrees voor mogelijke
verwikkelingen, die uit het bezit der Philippijnen zouden kunnen voortvloeien. Slechts
een enkel hartig woord kreeg men te hooren, o.a. toen de Senator William Alden
Smith zijne medeleden kapittelde: ‘Wanneer daar op die eilanden anarchie gaat
heerschen, onderlinge twisten uitbreken, dan zal u de schuld worden gegeven, die
gij ook verdient. Indien andere landen over het bezit met elkander in strijd komen
dan zal de aanleiding daartoe dagteekenen van het oogenblik, dat gij lafhartig eene
taak opgaaft, die de Voorzienigheid in uwe handen heeft gelegd en van welke gij
erkent, dat zij boven uwe krachten gaat.’ De uitwerking van deze woorden was wel
eene andere, dan de spreker had kunnen ver-
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wachten. De, in den laatsten tijd meer genoemde Senator Stone, lid van de commissie
voor buitenlandsche zaken, schraapte zich eens de keel en zeide toen, droogjes, te
hopen dat de Senaat in den vervolge van zulke, meer voor de galerij bestemde
redeneeringen zou worden verschoond.
Toch was het op 2 Februari, nadat de stemmen gestaakt hadden, slechts de stem
van den voorzitter, waardoor een gewijzigde aanhef in het wetsontwerp werd
opgenomen en den Philippijners na minstens twee en hoogstens vier jaren volledige
onafhankelijkheid werd toegezegd, behoudens: de bevoegdheid van den President
der Unie om dien termijn voor den duur van één zitting van het Congres te verlengen,
opdat dit zich nader zou kunnen uitspreken, voor het geval de binnenlandsche toestand
in den archipel of de verhouding tot het buitenland van dien aard mochten wezen,
dat het belang der Philippinen zich tegen hunne onafhankelijkheid zoude verzetten.
De senator Clarke, van wien het voorstel tot deze wijziging van den aanhef uitging,
had den 17en Januari te voren een amendement van veel wijder strekking ingediend,
waarbij den Philippijners reeds na twee jaren de onafhankelijkheid werd toegezegd,
gedurende de eerstvolgende vijf jaren gewaarborgd hetzij door eene tusschen de
verschillende, daarvoor in aanmerking komende mogendheden te treffen
overeenkomst, hetzij door de Unie alleen.
De mededeeling van den voorzitter der Committee for Insular Affairs van den
Senaat, Hitchcock, dat President Wilson zich niet met dit voorstel kon vereenigen,
gaf aanleiding dat het als vorenbedoeld werd gewijzigd, terwijl de waarborgs-clausule
door den Senaat werd afgestemd. Nadat dit college den aanhef van het ontwerp had
vastgesteld, volgde reeds den 4en Februari j.l. de goedkeuring van de geheele
Jones-bill, met aanhef en.... de ‘temperance’ clausule.
Den 18en Januari te voren toch was door den Senaat reeds een amendement van
den senator Gronna goedgekeurd, volgens hetwelk aan de Philippijnen - een land
notabene
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over welks zelfstandigheid men ging beslissen - het verbod werd opgelegd op invoer,
vervaardiging en verkoop van alcoholische dranken met uitzondering van enkele
met name genoemde inheemsche. Men stelle zich voor: volgens deze bepaling zouden
b.v. twee groote bierbrouwerijen op Luzon moeten worden gesloten, maar zou de
‘vino’, waarvan het gebruik aan de Amerikaansche troepen is verboden, om zijne
schadelijke werking, vrijelijk mogen worden vervaardigd en verkocht.
Kon het wel zotter?
Een andere senator meende aan de te verleenen onafhankelijkheid de voorwaarde
te moeten verbinden, dat de regeeringsvorm steeds republikeinsch moest zijn.
Waarschijnlijk daagde toen toch in de hoofden van het achtbare college eenig begrip
van wat onder onafhankelijkheid moet worden verstaan. Het amendement werd
afgestemd evenals dat van den senator Lewis, die de Philippijnen in hunne armoede
wilde belast zien met alle kosten, welke de Unie zich voor het bezit van den archipel
had getroost, zijnde de uitgaven tot demping van den opstand en voor het onderhoud
in latere jaren van de bezettingstroepen, tezamen ongeveer een milliard!
Eveneens werd echter een voorstel afgestemd om de bevoegdheid van den President
der Unie, tot het reserveeren van enkele gebiedsdeelen in den Philippijnschen archipel
voor militaire-, maritieme-, of kolenstations uit 't ontwerp te schrappen.
Het votum van den Senaat gold dus de Jones-bill met den als hierboven aangegeven
gewijzigden aanhef.
Hoe in leidende kringen over dit votum werd gedacht, bleek reeds spoedig door
de ontslag-aanvrage van den minister van oorlog Lindley Garrison, waaromtrent
door den chef van het Bureau of Insular Affairs te Washington het volgende aan den
gouverneur-generaal der Philippijnen werd bericht: ‘De President heeft het door den
minister van oorlog en den onderminister gedaan verzoek om, onmiddellijk in te
gaan, ontslag bewilligd. Met betrekking op de Philippijnen verklaarde minister
Garrison in een
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schrijven aan den President op 9 Februari: ‘Ik acht 't beginsel, neergelegd in het
Clarke-amendement, eene verzaking van den nationalen plicht en een trouwbreuk
tegenover de Philippijners. Met deze meening kan ik 't beginsel niet aanvaarden noch
er in berusten.’ De President merkte in zijn antwoord van denzelfden dag op: ‘'t Is
ook mijne meening, dat de daad, bedoeld bij het Clarkeamendement, op dit oogenblik
onverstandig is, maar 't is duidelijk dat 't voor mij hoogst onraadzaam ware om te
kennen te geven, dat ik mij niet met die daad zou kunnen vereenigen, voor 't geval
beide Huizen zouden instemmen met een ontwerp, waarin dat amendement zou zijn
opgenomen. Dit is een aangelegenheid, waarover ik natuurlijk mijn oordeel moet
opschorten, totdat een door beide Huizen aangenomen besluit mij in den
voorgeschreven vorm bereikt. Wat ten slotte het eind-besluit van beide Huizen zal
zijn, kan op dit oogenblik niemand voorspellen.’
De ontslag-aanvrage van een minister, die op uitbreiding van het leger aandrong,
terwijl zich in de democratische partij een sterk verzet openbaarde tegen verhooging
der militaire uitgaven, kon echter president Wilson niet onwelgevallig zijn, gelijk
nog in de April-aflevering van de North American Review in een artikel ‘Preparedness
versus false Economy’ werd aangeduid. Garrison ging dus, om plaats te maken voor
den als ‘Anti-militairistisch’ bekend staanden burgemeester Baker. En medio Maart
verluidde reeds, dat president Wilson zich bereid had verklaard om, ondanks zijne
bedenkingen, de Jones-bill, zooals deze door den Senaat was aangenomen, te
bekrachtigen, indien ook het Huis zijn goedkeuring daaraan verleende.
In het Huis van vertegenwoordigers, met zijne, hoezeer na de verkiezingen van
1915 reeds danig geslonken democratische meerderheid, werd van democratische
zijde een zware druk geoefend, om de behandeling van het wetsontwerp te
bespoedigen, met het oog op de aanstaande Presidentsverkiezingen en eene eventueele
republikeinsche overwinning. De uitkomst van de behandeling der Jones-
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bill in het Huis scheen dus niet twijfelachtig, totdat hier te lande bericht ontvangen
werd, dat het onverwachte was geschied, de Jones-bill, zooals die door den Senaat
was aangenomen, door het Huis was verworpen. Dit geschiedde in de zitting van 1
Mei j.l., waarin tevens het wetsontwerp in den tevoren door 't Huis goedgekeurden
vorm werd aangenomen. Wat verder 't lot van de Jones-bill zal zijn, moet nog worden
afgewacht.
Na in het vorenstaande de geschiedenis der veelgenoemde Jones-bill te hebben
uiteengezet, komt 't mij niet niet overbodig voor, eenige nadere aandacht te schenken
aan de beweegredenen, die tot de Senaatsbesluiten van 2 en 4 Februari j.l. moeten
hebben geleid.
In de Los Angelos Times van 5 Febr. j.l. werden die motieven als volgt samengevat:
1e. De eilanden leveren een gevaar op voor de Vereenigde Staten, zoo ver van 't
moederland en nabij Japan gelegen.
2e. De eilanden zijn niet 't geld waard gebleken, dat door de Unie daaraan werd
ten koste gelegd.
3e. Het is een plicht tegenover de menschheid om den Philippijners de vrijheid te
verleenen.
4e. De Monroe-leer is kwalijk toe te passen, indien de Unie inbreuk maakt op
Japan's overheerschende stelling in het verre Oosten.
Wat het eerstgenoemde motief aangaat, dat nauw samenhangt met het onder 4e
aangehaalde, is het bekend, dat er verschillende oorzaken van wrijving tusschen de
Unie en Japan bestaan.
In de eerste plaats zij gewezen op de politiek, die in de Vereenigde Staten inzake
de immigratie van Aziaten, Japanners inbegrepen, wordt gevoerd en die nog onlangs
aanleiding gaf tot een ernstig protest van Japan.
Voorts is 't bekend, dat men in de Vereenigde Staten met leede oogen en groot
wantrouwen het streven van Japan gadeslaat, om nauwere betrekkingen aan te knoopen
met verschillende Zuid-Amerikaansche landen en Mexico, op
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welk streven onlangs door Alfred Harting in een artikel in de Deutsche Rundschau
de aandacht werd gevestigd. De Amerikanen zijn echter over het geheel een bij uitstek
vredelievend volk, gelijk dan ook aan hunne Monroe-leer het denkbeeld ten grondslag
lag, om het gevaar voor verwikkelingen, die het Nieuwe Werelddeel van buiten
konden bedreigen, uit te sluiten. Terwijl daarbij oorspronkelijk het oog naar het
Oosten was gericht, hebben de opkomst van Japan als groote mogendheid en de door
betrekkelijk gemakkelijke overwinningen gevoede aspiratiën van dat land, gemaakt
dat nu ook de Monroe-leer aan die zijde dienst moet doen.
Zullen de Amerikanen meer succes hebben van dezen papieren Chineeschen muur,
dan de landen in het Verre Oosten met hun steenen muren en hun afzonderingspolitiek
hebben bereikt? Zal Japan werkelijk, indien de Unie het bezit van de Philippijnen
prijsgeeft, afzien van zijne bedoelingen en wenschen met betrekking op het nieuwe
werelddeel?
In een artikel The Japanese Menace in de Maart-aflevering van het Century
Magazine schrijft Th.F. Millard, redacteur van de China Press te Sjanghai, dat men
zich in de Vereenigde Staten geen illusie moet maken over het leiden van den stroom
van Japan's overbevolking naar China, Korea1) of eenig ander nog op een laag peil
van ontwikkeling staand land, waar de Japansche immigrant zou moeten concurreeren
met de inheemsche bevolking, die nog mindere behoeften heeft dan hij. Naar de
landen van Noord- of Zuid-Amerika gaat zijn verlangen, waar hij zich verbeteren
kan bij lagere looneischen, dan door de inheemsche bevolking worden bedongen.
In de Evening Herald van Los Angelos van 10 Juli 1913 kon men reeds het
volgende lezen: ‘Denk aan de verzoeking voor die vijftig millioen opeengepakte
Japanners wanneer zij naar de kust van Californië blikken. De

1) In de jongste uitgave van het Statesmans Year Book wordt medegedeeld, dat in de laatste
jaren een belangrijke immigratie van Japanners in Korea plaats had.
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drie groote staten Washington, Oregon en Californië hebben eene bevolking van
negen, Japan eene van gemiddeld driehonderd dertig op de vierkante mijl. Moeten
wij ons wel verwonderen, dat de Japanners, vijftig millioen samen gepakt op een
klein gebied, waarvan het grootste deel onvruchtbaar en waardeloos is, verlangend
en vastbesloten zijn om zoo mogelijk het land van belofte en welvaart en van den
blanken man te overstroomen?’
Nogmaals, zal aan diergelijke verlangens plotseling een einde komen, indien de
Unie voor de overheerschende stelling van Japan in het verre Oosten vrijwillig het
veld ruimt?
Millard denkt er anders over. Hij meent dat, terwijl Amerika door zijne
Perry-expeditie voor altijd een einde maakte aan Japan's afzondering, er thans
aanwijzingen zijn, dat van Japan de schok zal komen, die voor altijd een einde zal
maken aan de internationale afzondering van de Vereenigde Staten. ‘Japan maakt
voorbedachtelijk toebereidselen, met 't oog op de mogelijkheid, zoo niet feitelijk in
afwachting, van eene botsing met de Vereenigde Staten. De openbare meening en
de gevoelens in Japan zijn door de regeering opzettelijk daarop voorbereid en thans
buitengewoon vijandig ten opzichte van de Vereenigde Staten.’
Eene botsing tusschen beide Staten schijnt wel, daar ook voortdurend groote
Amerikaansche belangen door Japan in zijne China-politiek worden geschaad, zoo
goed als onvermijdelijk - het bezit van den Philippijnschen archipel doet daaraan
niets toe of af. Het spreekt echter van zelf, dat met het oog op die hoogst
waarschijnlijke eventualiteit de militaire positie der souvereine Unie in den archipel
krachtiger zoude moeten wezen dan thans het geval is.
Het Amerikaansch occupatie-leger telt thans slechts ongeveer 12000 Amerikanen
en omstreeks 6000 scouts, Philippijners in Amerikaanschen dienst. Aan uitbreiding
van de Amerikaansche bezettingstroepen valt wel niet te denken zonder uitbreiding
van het Amerikaansche leger
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zelf, dat, slechts 100.000 man sterk, ook reeds bezettingen voor Hawai en de
Kanaal-zône moest afstaan en op dit oogenblik weer voor 'n groot deel naar de
Mexicaansche grenzen werd geroepen. Maar, van leger-uitbreiding wilden de
Amerikaansche democraten niet weten. En van eenige kans op succes van een beroep
op de Philippijners tot medewerking om, bij een mogelijken aanval, het Amerikaansch
gezag te handhaven, zullen politici, die al het mogelijke in het werk stelden om de
onafhankelijkheidsidee onder de Philippijners te bevorderen en de
aanhankelijkheidsidee te bestrijden, zich wel geen illusie hebben kunnen maken.
Er bleef dus wel niets anders over, dan zich zoo spoedig mogelijk - als 't nationale
fatsoen toeliet - uit den archipel terug te trekken, teneinde de eventualiteit van een
nagenoeg onvermijdelijk ernstig échec te ontgaan. Toch was 't ook den democraten
niet ontgaan, dat maritieme en militaire stations nabij het Oost-Aziatische vasteland
van nut kunnen zijn voor eene behartiging der Amerikaansche belangen in het Verre
Oosten.
Voor de verdediging van die enkele, krachtig versterkte of nog te versterken punten,
zou echter wellicht met het thans aanwezige occupatie-leger kunnen worden volstaan.
Vandaar dan ook, dat zelfs in den overwegend democratischen Senaat het vasthouden
van zoodanige punten nagenoeg algemeene instemming vond. Maar wordt daardoor
niet voor een groot deel, zoo niet alle waarde ontnomen aan de onder 1e en 4e en
zelfs 2e genoemde motieven? De uitgaven, die de Unie zich thans voor het bezit der
eilanden getroost, bepalen zich toch hoofdzakelijk tot de kosten van het
occupatieleger, dat wel geen belangrijke vermindering zal kunnen ondergaan voor
eene krachtige verdediging der vast te houden punten.
En zal, afgezien van de vraag of voor de onafhankelijke Philippijners die enkele
gebiedsdeelen in Amerikaansche handen niet zooveel etterbuilen zullen zijn, waarin
het mes zoodra mogelijk moet worden gezet, niet ook Japan op een gunstig geacht
tijdstip in die krachtig versterkte
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punten in de Oost-Aziatische wateren eene ernstige bedreiging van den ‘vrede in het
verre Oosten’ zien?
Wat het onder 2O genoemde motief betreft, mag verklaard worden, dat hierin
tevens eene aanklacht tegen het Amerikaansch bestuur over de Philippijnen ligt
opgesloten, door M. van Geuns zoo treffend gekenschetst in dien éénen zin: ‘In
koloniale acrobatiek hebben de Amerikanen hun gelijke niet, maar van tropische
economie hebben zij weinig besef’.
Het Amerikaansch kapitaal en de Amerikaansche handel hebben op de Philippijnen
niet gevonden wat zij daar zochten en konden het er ook niet vinden, door eene
politiek, waardoor het kapitaal - steeds met het Damocles-zwaard der spoedige
Philippijnsche onafhankelijkheid bedreigd - eer teruggestooten werd dan aangetrokken
en de economische ontwikkeling zoo goed als niet bevorderd werd. Is het niet
teekenend, dat het thans nagenoeg slechts Japanners zijn, vertrouwend op den steun
van 't nabije vaderland, die hun geld in Philippijnsche ondernemingen wagen? Reeds
ging onlangs eene groote suikeronderneming van de Dominicanen in hunne handen
over, terwijl er ook sprake was van den overgang van eene der grootste Amerikaansche
houtkap-ondernemingen in Japansche handen.
Wat het ‘vrijheidsmotief’ aangaat, mag wel in herinnering worden gebracht, op welke
gronden de Unie in 1898 hare sanctie aan de toen bestaande Philippijnsche republiek
meende te moeten onthouden. ‘Bij het einde van 't Spaansch gezag’, schreef Bernard
Moses in de Atlantic Monthly van Mei 1913, ‘waren er geen twintig in den archipel
geboren lieden, die van bestuur een begrip hadden, dat te vergelijken is met wat men
bij de groote massa der burgers van de meer vrijzinnige westersche landen aantreft.
Er waren echter wel meer dan twintig, die de onafhankelijkheid der eilanden
wenschten maar daaronder verstonden de regeering van een klein aantal personen
bekleed met de macht om het land te bestieren
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volgens den eenigen bestuursvorm, dien zij kenden, eene tirannieke oligarchie ten
bate van de bestuurders.’
Zijn de toestanden in den archipel nu wel zoozeer gewijzigd, dat er geen vrees
behoeft te bestaan voor eene ‘tirannieke oligarchie ten bate van de bestuurders’? Het
kijkje, dat dr. Luther Anderson op de economische en sociale toestanden in den
archipel gaf, geeft aanleiding tot gerechten twijfel. Voor een volk, waarvan de groote
massa nog zoo afhankelijk is van de enkele bevoorrechten als dit met de Philippijners
het geval is, moet het in 1898 geduchte en toen ten koste van stroomen bloeds
ontweken gevaar nog in nagenoeg even groote mate bestaan.
Wel is, zoodra meer rustige tijden voor den archipel waren gekomen, door de
Amerikanen veel gedaan voor de intellectueele ontwikkeling der bewoners. Maar
deze heeft, zonder daarmede samengaande economische opheffing, voor de opvoeding
van een volk, gelijk die door de Amerikanen werd beoogd, al zeer weinig beteekenis.
Bovendien moesten de Amerikanen al spoedig tot de erkentenis komen, dat zij met
hunne onderwijs-politiek een dwaalweg hadden betreden, wijl het door hen ingevoerde
onderwijs de bevolking van den arbeid vervreemdde. Sedert enkele jaren werd een
nieuwe weg ingeslagen en meer nadruk gelegd op het ambachtsonderwijs. Wat
beteekenen echter enkele jaren in een streven naar een algeheele omwenteling in een
volksleven?
Wanneer de thans ter schole gaande Philippijnsche jeugd beschikbaar komt voor
industrieele ondernemingen, dan, maar ook dan eerst, zal, gelijk Dr. Anderson
betoogde, het economisch ontwaken van de Philippijnen een aanvang kunnen nemen.
‘Een goed begin, maar ook slechts een begin, is gemaakt aan de grootsche taak om
het Philippijnsche volk te moderniseeren,’ zegt laatstgenoemde schrijver terecht.
Het aantal dergenen, die de Philippijnsche onafhankelijkheid wenschen, is onder
Amerikaansch bestuur niet onbelangrijk toegenomen.
Zeer terecht is van de aanwezige, bekwame Philippijn-
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sche krachten gebruik gemaakt in verschillende takken van dienst; terecht is aan de
daartoe geschikte elementen der Philippijnsche bevolking een belangrijk aandeel in
het bestuur der eigen aangelegenheden toegekend. Maar de Amerikanen hebben
gefaald om bij die velen het besef te wekken, dat zij aangewezen waren om, onder
Amerikaansche leiding, te arbeiden aan de opvoeding van hun volk, aan de
ontwikkeling van hun land. Men heeft door hun steeds de onafhankelijkheid als
spoedig bereikbaar ideaal voor te houden er enkel agitatoren van gemaakt tegen de
vreemde overheersching.
In Munsey's Magazine kwam onlangs een artikel voor A Big Brother to some
smaller nations, waarin de schrijver melding maakte van een onderhoud, dat hij met
een der Philippijnsche ‘resident-commissioners’ had, die echter zijn naam niet wilde
genoemd zien. Men leest daarin o.a.: ‘Wij spreken van ons verlangen naar
onafhankelijkheid’, ging onze heer uit Manilla voort, ‘maar’, en hierbij kwam er iets
vergoelijkends in zijn toon, ‘dat komt, omdat wij nu aan politiek doen, die wij van
U Amerikanen hebben geleerd; en er moet dan toch iets wezen om over te praten en
het voor te staan.’ De groote meerderheid van de Philippijners, erkende deze
volksleider, wenscht de onafhankelijkheid niet, omdat zij zoowel als de wereld
daarvoor niet gereed zijn.
In overeenstemming hiermede is b.v. wat de redacteur van Truth, een te Manilla
verschijnend blad, Romualdo Caingal, zeide bij gelegenheid van een feestmaal, op
13 Augustus 1915 den afgevaardigde Miller, een der ijverigste bestrijders van het
denkbeeld om de Philippijnen ontijdig los te laten, aangeboden. Na in herinnering
te hebben gebracht, dat hij indertijd was aangewezen om de eerste Amerikaansche
vlag op een Philippijnsch schoolgebouw te hijschen, sprak Caingal tot Miller: ‘'t Is
mij een behoefte om aan Uwe collega's in het Amerikaansche Congres te zeggen,
dat de Philippijnen er beter aan toe zullen zijn, indien zij tot het Amerikaansch gebied
blijven behooren. Indien uw Congres antwoordt dat de Vereenigde Staten
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ons niet kunnen besturen, zonder onze toestemming, zeg hun dat zij die toestemming
hebben. De politici mogen u zeggen, dat het niet waar is - maar 't is waar. Mijn volk
geeft niet altijd openlijk zijne meening te kennen, uit vrees, onverschilligheid of
onwetendheid, maar de denkende Philippijners, die aan de toekomst denken en
begrijpen, wat de Amerikaansche bescherming voor hen beteekent, hebben steeds
daarmede ingestemd en zijn in ruil daarvoor gaarne bereid tot onvoorwaardelijke
erkenning der Amerikaansche souvereiniteit.’
Hebben ook niet onmiddellijk, nadat het votum van den Amerikaanschen Senaat
van 4 Februari j.l. bekend was, o.a. de welgestelde klassen van het eiland Panay eene
beweging op touw gezet voor eene petitie aan het Amerikaansch Congres om de
onafhankelijkheidsgift te behouden? En is het niet teekenend voor het begrip van
onafhankelijkheid op de Philippijnen, dat inlandsche bladen, die het meest daarop
aandrongen, zelfs na meergenoemd Senaatsvotum de hoop uitspraken, dat het
Amerikaansch Congres niet de vrije-suiker-politiek zouden aanvaarden, opdat de
Philippijnsche suiker, nu reeds vrij tot de Unie toegelaten, den voorsprong op de
vreemde suikers zou blijven behouden? Alsof er nog van zulk een voorsprong sprake
zou kunnen zijn, indien de Philippijnen tot de Unie in dezelfde verhouding zouden
komen te staan als elk ander vreemd land.
Wel had Lewis gelijk, met zijn bittere klacht:
Lay down the White Man's Burden,
Slip loose the bonds that press,
And call again on freedom
To cloak your weariness.

Want van een vrijheid, zooals wij en ook de Amerikanen die verstaan, zou er voor
de Philippijnen, indien de Unie nu of binnen kort deze eilanden aan hun lot zou
overlaten, geen sprake kunnen wezen.
Hoe weinig waar dit motief kan geweest zijn, blijkt nog uit eene uitlating van den
in de Vereenigde Staten algemeen, als een bij uitstek tot oordeelen bevoegd man,
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bekend staanden correspondent te Washington van de Boston Transcript. Deze schreef
reeds in het nummer van 8 Januari van zijn blad over eene aangroeiende stemming
in den Senaat om de Philippijnen zoo spoedig mogelijk los te laten. ‘Deze stemming
wordt ongetwijfeld bevorderd door de erkenning, dat de eilanden in geval van oorlog
eene groote moeilijkheid voor de Vereenigde Staten zouden opleveren, wijl zij veeleer
een lastpost dan een nationale aanwinst zijn en gedurende langen tijd zijn geweest.
Deze meening wint veld, niettegenstaande men algemeen gelooft, dat op de eilanden
onlusten zullen uitbreken, zoodra de Unie zich zal hebben teruggetrokken.’
Het Senaatsvotum van 4 Februari j.l. kan m.i. slechts als een overijld, op geen enkel
deugdelijk motief gegrond besluit worden aangemerkt. Er is, sterker nog, daarbij
zelfs niet eens rekening gehouden met de meening van den vertrouwensman der
democratische partij in den Philippijnschen archipel, den gouverneur-generaal
Harrison. Deze had toch aan de ‘Committee of Insular Affairs’ uit den Senaat eenige
wijzigingen in de Jones-bill voorgesteld, met behoud echter, met eene kleine wijziging,
van den op 14 October 1914 door het Huis van vertegenwoordigers goedgekeurden
aanhef. Harrison wilde n.l. in den aanhef de verklaring zien opgenomen, dat 't in de
bedoeling der Vereenigde Staten ligt, aan de Philippijnen de onafhankelijkheid te
verleenen, wanneer zulks, naar 't oordeel der Unie, in 't voortdurend belang van de
bewoners der eilanden zou zijn, en niet, gelijk in den aanhef stond, wanneer de
Philippijners zullen hebben getoond de daarvoor noodige geschiktheid te bezitten.
Geen Philippijner, schreef Harrison ter verklaring, zal toegeven ongeschikt te zijn
voor de onafhankelijkheid, hoezeer velen toegeven, dat deze nog gedurende geruimen
tijd niet in hun belang zou zijn.
Ligt in deze verklaring niet reeds het vonnis voor het Senaats-votum opgesloten?
Er is echter meer.
Nadat de afgevaardigde Miller reeds tevoren er op
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gewezen had, dat de Unie niet alleen zedelijke verplichtingen tegenover de
Philippijnen te vervullen, maar ook internationale verplichtingen op zich genomen
had bij het vredesverdrag van Parijs, werd op dit laatste door den afgevaardigde voor
Oregon in het Huis van Vertegenwoordigers Max Arthur, nog eens uitdrukkelijk
nadruk gelegd. ‘Het verdrag van Parijs’, zeide hij, ‘werd gesloten tusschen de
Vereenigde Staten en Spanje, maar het legde ons middellijk verplichtingen op
tegenover alle mogendheden ter wereld, waarmede wij verdragen hebben gesloten.
Wij kwamen o.a. overeen, de eigendomsrechten van alle bewoners der eilanden,
onverschillig van welke nationaliteit te beschermen. Is er eenig denkend wezen dat
zich de eerbiediging voorstelt van de rechten van vreemdelingen onder het bestuur
van den kleurling?’
Reeds gaf de vrees voor verongelijking dier rechten aanleiding tot het op touw
zetten eener actie van de talrijke obligatie-houders van den Manila Railroad in den
vreemde. De in handen van vreemdelingen, niet-Philippijners, zijnde aandeelen dezer
maatschappij werden onlangs, ingevolge een besluit van de Philippijnsche wetgevende
macht afgekocht, maar aan aflossing van het zooveel grooter bedrag aan obligatiën
viel voor de financieel niet sterk staande Philippijners niet te denken. Van bedoelde
actie werd echter onmiddellijk afgezien, toen bericht ontvangen werd, dat het
Amerikaansche Huis van vertegenwoordigers de Jones-bill had verworpen.
Geeft een en ander - ik kom nu terug op de aanleiding voor deze verwerping - niet
recht tot het vermoeden, dat het Huis van Vertegenwoordigers, beter beraden dan de
Senaat, tot het inzicht is gekomen, dat er ook internationale belangen bij de
Philippijnsche quaestie waren gemoeid, belangen, waartegenover de Unie
verplichtingen had aangegaan, van welke een groot land zich niet zoo gemakkelijk
kan afmaken, als de Senaat dat deed ten opzichte van de zedelijke verplichtingen
tegenover de Philippijners?
Mogelijk, en 't is te hopen, voor den goeden naam
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der Unie, dat zulks werkelijk het geval is, heeft 't Huis na meer rijp overleg ook
begrepen, dat een groot land, hetwelk zich zelf respecteert en door anderen
gerespecteerd wil worden, zich niet aan eenige zedelijke verplichting kan onttrekken
en eene taak, die het eenmaal heeft aanvaard ook werkelijk tot een goed einde moet
trachten te brengen.
Dat die taak echter door het onverstandig Senaatsvotum van 4 Februari j.l. niet
weinig bemoeilijkt is, staat wel vast. De Manila Times, een blad dat steeds het zuiver
Amerikaansch, van elke ontijdige tegemoetkoming aan de politieke verlangens der
Philippijners afkeerig standpunt heeft ingenomen, schreef zelfs na kennisneming van
het Senaatsbesluit: ‘Zoover wij kunnen oordeelen is het Congres vastbesloten den
Philippijners onmiddellijke onafhankelijkheid te verleenen of, beter gezegd, op te
dringen. 't Is naar 't schijnt te laat om daarin verandering te brengen, en ik twijfel
zelfs, of dit wel verstandig zou wezen. Men is nu zoover gegaan dat loslaten van dit
denkbeeld op dit oogenblik achterdocht wekken en twist en tweedracht veroorzaken
zou.’
De Philippijnsche politici, die nog weinige weken te voren geen oogenblik dachten
aan spoedige verwezenlijking van hun onafhankelijkheidsdroom, zagen het oogenblik,
waarop deze in vervulling zou gaan, nu reeds zeer nabij en vergaten in den roes der
als zeker geachte overwinning alle bedenkingen.
't Eerste, waar zij aan dachten, was de verzekering te geven dat, indien de Jones-bill
met den Clarke-aanhef tot wet zou worden verheven, een maatregel van wetgeving
zou worden voorgesteld, om de Amerikaansche ambtenaren, wier diensten zouden
kunnen worden gemist, te pensionneeren! Vanwaar 't geld daarvoor moest komen
in een land, dat in economisch opzicht in embryonalen toestand verkeert, en zich
voor de geheele organisatie zijner defensie zal zien geplaatst, vroeg men zich niet
af....
Een presidentszetel en zooveel meer nog wenkten reeds in het verschiet.
En nu deze koudwater-douche der verwerping van de
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Jones-bill. De ontgoocheling moet groot geweest zijn.
Zonder nog dadelijk te denken aan een weder opleven van 't daadwerkelijk verzet
tegen het Amerikaansch gezag, is 't toch duidelijk, dat deze teleurstelling niet dienstig
kan zijn aan de, voor de opvoeding van het Philippijnsche volk, zoozeer noodige
samenwerking van Amerikaan en Philippijner.
Moge het den Amerikanen gelukken het geschokt vertrouwen der Philippijners
wederom te winnen en zichzelven eene vaste gedragslijn voor te schrijven, waarlangs
het beoogde doel moet worden bereikt. Daartoe zal echter in de eerste plaats een
einde moeten komen aan het betrekken der koloniale bestuurstaak in den strijd der
politieke partijen in het moederland. Dat is toch eene vermenging, die zich overal
straft, en in dit geval niet weinig moet hebben bijgedragen tot het gevoel van
‘weariness’ in de Unie ten aanzien van de Philippijnsche quaestie. Menigen
republikein toch zal 't wel gegaan zijn als den grijzen oud-minister van oorlog Elihu
Root, die naar uit zijn schrijven van 10 Jannari j.l. aan William Taft blijkt de meening
was toegedaan, dat indien de Philippijnsche aangelegenheden op denzelfden voet
zouden worden voortgezet als thans 't geval is - nu de geschiktheid voor hooge
betrekkingen in de Philippijnen door de politieke kleur der candidaten wordt bepaald
- het maar beter zoude wezen, een einde te maken aan de taak, die de Unie zich had
gesteld, daar de arbeid toch nutteloos wezen zou.
Aan zulk een stemming mag 't dan ook wel worden toegeschreven, dat zelfs een
aantal republikeinen medewerkten aan het Senaats-besluit van 4 Februari, waardoor
de Unie aan het gevaar werd blootgesteld, dat het woord van den dichter in vervulling
zou gaan:
Yet still by faith forsaken,
By needs that ye denied
Shall those ye had in wardship
Ordain that ye be tried.

Dit gevaar schijnt nu te zijn afgewend.
Moge de Unie de aangevangen, doch verre van vol-
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tooide taak weder met kracht ter hand nemen en die tot een goed einde weten te
brengen.
Dat er daarbij geen sprake kan zijn van eene politiek, als in de Mei-aflevering van
The Atlantic Monthly van 1913 door H. Fielding Hall in zijn artikel: The Philippines
by way of India werd bepleit - een opbouw van zelfbestuur van onder naar boven spreekt als 't ware van zelf. Daartoe is de Unie reeds te ver gegaan in hare ‘koloniale
acrobatiek’, in het verleenen van ontijdige politieke concessiën. Van teruggaan kan
geen sprake meer zijn, dus vooruit. Doch met verstand. Aan de Amerikaansche
leiding mag niet slechts een schijn van macht worden gelaten, maar moet de macht
worden gegeven, om zoolang dit nog noodig mocht wezen - en hiermede zal nog
wel een reeks van jaren gemoeid zijn - verbeterend in te grijpen, waar een
Philippijnsche wetgeving mocht falen.
Zoo zal ook het vertrouwen worden verkregen van het eerlijk, zonder politieke
bijbedoelingen werkend vreemd kapitaal, dat de Philippijnsche archipel zoo
broodnoodig heeft. En zal ook de grond gelegd zijn voor het welslagen van een
experiment, dat aan Nederland wellicht tot leering en voorbeeld kan strekken bij de
verdere politieke ontwikkeling van zijne koloniën in Oost-Azië.
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Iets over het karakter van Montaigne
Door C. Serrurier.
Over weinig Fransche schrijvers bestaat zulk eene uitgebreide literatuur als over
Michel de Montaigne en daarom kan het bijna stoutmoedig schijnen, wanneer men
zich voorstelt over het karakter van dien wijsgeer iets nieuws te berde te brengen.
Men zou zich kunnen verontschuldigen door aan te voeren dat hij tot de denkers
behoort, wier ideeën, karaktereigenschappen en leven zóó van alle kanten belicht
zijn en over wie zóó vele tegenstrijdige oordeelen geveld zijn, dat al die verschillende
meeningen elkaar ten slotte opheffen en vernietigen, zoodat men met frisschen moed
op nieuw kan beginnen hem te bestudeeren en als 't ware weer een onontgonnen
terrein vóór zich ziet! Hoe het zij, ik sta er niet voor in dat ik mijnen lezers een geheel
oorspronkelijk gezichtspunt op den schrijver der Essais zal openen: om dit te durven
beweren, zou men alles wat er, tot in de allerjongste tijden, in binnen- en buitenland,
over Montaigne geschreven is, hebben moeten doorwerken..... une mer à boire!
Het kan dus zijn dat iemand mij vóór is geweest. Wèl wil ik trachten het karakter
van den philosoof te
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doen kennen van een kant die niet overeenkomt met de meest gangbare inzichten.
Menschen die van Montaigne niet veel meer weten dan den naam en de enkele
beroemde zinnetjes uit de Essais die in alle letterkundige handboeken geciteerd
worden, zooals zijn sceptische uitroep: ‘Que sais-je!’ en de verzuchting: ‘Oh! que
c'est un doux et mol chevet et sain que l'ignorance et l'incuriosité à reposer une tête
bien faite’, maken zich gewoonlijk een geheel verkeerde voorstelling van dezen
denker: de man die zulk eene onverschilligheid toonde voor de groote
levensproblemen en berusten kon in een alles omvattenden twijfel, moet wel - aldus
redeneeren zij - een weinig enthousiasten, phlegmatischen, aard gehad hebben. En
als men de Essais vluchtig doorbladert, zal dit oordeel zich niet spoedig wijzigen:
welk eene zonderlinge combinatie van korte, onsamenhangende hoofdstukken, wier
inhoud veelal in het geheel niet aan hunne titels beantwoordt! Men stelt zich den
schrijver voor in een stoffig studeervertrek, en, te indolent zelfs om met methode te
werken, zijne overpeinzingen achteloos neerschrijvende, zonder zich de moeite te
geven ze te ordenen en zonder ander doel dan om den tijd te dooden. Zijne moderne
biografen als: Strowski, Villey, Stapfer, Bonnefon en anderen, hebben het
oppervlakkige van zulk een oordeel - dat niet alleen door leeken geveld werd aangetoond en bewezen dat, bijvoorbeeld Pascal, den grooten denker onrecht heeft
aangedaan, door van hem te spreken als ‘le mol, le lâche Montaigne.’ Wij hebben
óók ingezien dat de Essais met méér zorg geschreven zijn dan men aanvankelijk zou
denken: wanneer wij de reproductie bestudeeren die Strowski van het bekende
Exemplaire de Bordeaux heeft laten maken (het exemplaar dat ééns het eigendom
van den schrijver zelf was) en waarop men nog duidelijk de kantteekeningen kan
lezen, die Montaigne er op heeft aangebracht, dan geven wij er ons rekenschap van,
met welk een groote nauwgezetheid hij er zich op toelegde om zijn stijl en punctuatie
te verbeteren. Als hij schrijft: ‘je ne me mêle ni d'orthographe.... ni de la ponctuation,
je suis
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peu expert en l'un et en l'autre’, dan moet men hem vooral niet op zijn woord gelooven
en deze uitlating veeleer aan een soort aristocratische minachting voor schoolvosserij
toeschrijven.
De hedendaagsche critici beschouwen Montaigne niet meer als egoist, lui en tot
geen enkele daad van zelfopoffering in staat; ik behoef daar dus niet verder bij stil
te staan. Wèl noemen zij hem eenparig een wijze, in de volle beteekenis van het
woord: een blijmoedig, evenwichtig mensch, iemand die zich wars toonde van elke
overdrijving, een rustige, hartstochtlooze denker, en dit is de meening waar tegenover
ik mij veroorloven zal de mijne te stellen: ‘II écrivit comme il faisait toutes choses,
avec prudence et avec mesure’, schrijft Emile Faguet, en hij noemt den schrijver der
Essais ‘le plus équilibré des hommes’1). Stapfer ontkent niet dat Montaigne aan
emoties onderhevig kon zijn, maar toch beschrijft hij ons den wijsgeer in het algemeen
als een gelijkmatig mensch en hij roemt dichterlijk ‘la serénité avec laquelle il
contemplait, du haut de sa paisible tour, la mêlée tumultueuse des passions et des
haines, les cris et l'agonie des mortels insensés’2). Bonnefon wijdt in een zijner studies
een heele paragraaf aan de bezadigdheid van Montaigne en betuigt: ‘la pondération
est le trait le plus caractéristique de l'humeur de Montaigne’3). Ook Strowski noemt
hem een wijze. Wel is waar toont hij nauwkeurig aan, welke geestelijke evolutie
Montaigne heeft doorgemaakt: hoe hij van het stoïcisme tot het epicurisme overging,
om ten slotte als levensdilettant te eindigen, maar desniettemin stelt Strowski hem
steeds voor als een wijze, los van het aardsche en volmaakt in even wicht met zichzelf.
‘Interrogez l'histoire’, roept hij uit ‘c'est un vrai sage qui vous apparaîtra’4).
Of die voorstelling geheel met de werkelijkheid strookt,

1)
2)
3)
4)

E. Faguet, Seizième siècle, ét: litt: p. 370, 376.
P. Stapfer, Montaigne (Les grands Ecriv. franc.) p. 197.
P. Bonnefon, in Petit de Julleville, Hist: de la litt: franç. (Seizième siecle, p. 452).
F. Strowski, Montaigne (Les grands philosophes.) p. 19.
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wensch ik in deze korte verhandeling te overwegen.
Indien Montaigne een ‘wellevenskunst’ heeft trachten te formuleeren - en dit was
toch, zooals iedereen zal erkennen, het doel der Essais - dan moet hij het leven
moeielijk hebben gevonden en dan kan hij niet zoo in vrede met zichzelf zijn geweest
als men gewoonlijk doet vóórkomen. Men vergete niet dat hij zijne gedachten niet
schreef ten bate van anderen, dat hij niet onderwees of predikte, maar als 't ware voor
zichzelf alléén sprak: ‘Ceci n'est pas la leçon d'autrui’, waarschuwt hij ons, ‘c'est la
mienne’. Al die stoïsche, epicuristische en sceptische theorieën, die hij soms tot
vervelens toe uitspint, zijn een soort van geestelijke medicijn die hij zichzelf
voorschrijft en die hij zich in geregelde hoeveelheden toedient, in de hoop dat zij
hem immuun zullen maken voor de tegenspoeden van het leven. Het beroemde: ‘Que
sais-je!’ is het laatste pijnstillende middel waarnaar hij grijpt als zijn geest door àl
te beangstigende problemen gekweld wordt. Dat de twijfel voor hem niet zulk een
‘zacht hoofdkussen’ was als hij wenschte, blijkt duidelijk uit zijn angst voor den
dood, die hij slechts met de grootste inspanning heeft overwonnen. Weinig religieus
van aard, kon hij den dood niet met de gelaten rust van den diep-geloovige afwachten,
en de gedachte aan het groote Onbekende vervulde hem soms met vertwijfeling: ‘à
chaque instant’, schrijft hij met een rilling ‘il nous semble que (la mort) nous tienne
au collet’; ‘de dood’, zegt hij ergens ‘grijpt mij voortdurend bij de keel of in de
leden’, en vele bladzijden heeft hij met wijsgeerige bespiegelingen moeten vullen,
om zich met de gedachte te verzoenen dat eens zijn stervensuur zal slaan.
Doordat hij praatziek is en er behagen in schept ons zijn aard en neigingen tot in
de kleinste bijzonderheden te schetsen, laten zich - wanneer wij er eenmaal onze
aandacht op vestigen - de Montaigne zooals hij was en de Montaigne, zooals hij zou
willen zijn, duidelijk in de Essais onderscheiden. Wij leeren hem dan kennen als
hartstochtelijk en aan sterke aandoeningen onderhevig:
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als iemand die, wanneer hij eenmaal zijn innerlijk evenwicht verloren heeft, daar
smartelijk onder lijdt en het niet spoedig terug vindt. Daarom onderwierp hij zich
aan een gestrenge tucht, en het hoofdstuk getiteld: De ménager sa Volonté, is
teekenend in dit opzicht. Montaigne weet, dat als hij zich iets werkelijk aantrekt, hij
er in letterlijken zin ziek van wordt; wanneer hij zich dus aan de een of andere zaak
moet wijden, tracht hij zich - volgens zijn eigen woorden - slechts te leenen en niet
te geven. Hij beschouwt het als een voorrecht dat er slechts weinig dingen zijn
waarvoor hij een groote belangstelling voelt. ‘Si ma volonté’, roept hij uit, ‘se trouvait
aiseé à s'hypothéquer et à s'appliquer, je ne durerais pas; je suis trop tendre, et par
nature et par usage..... Les débats contestés et opiniâtrés qui donneraient enfin
avantage à mon adversaire, l'issue qui rendrait honteuse ma chaude poursuite, me
rongerait à l'aventure bien cruellement: si je mordais à même, comme font les autres,
mon âme n'aurait jamais la force de porter les alarmes et émotions qui suivent ceux
qui embrassent tant; elle serait incontinent disloquée par cette agitation intestine’.
Hij kent zichzelf: uit angst voor het lijden waarmee heftige emoties voor hem gepaard
gaan, tracht hij zijn hartstochtelijke natuur te beteugelen: ‘Comme étant jeune je
m'opposais au progrès de l'amour que je sentais trop avancer sur moi, et m'étudiais
qu' il ne me fût pas si agréable, qu'il vint à me forcer enfin et captiver du tout à sa
merci; j'en use de même à toutes autres occasions où ma volonté se prend avec trop
d'appétit; je me penche à l'opposite de son inclination, comme je la vois se plonger
et enivrer de son vin; je fuis à nourrir son plaisir si avant, que je ne l'en puisse plus
ravoir sans perte sanglante’ Om diezelfde reden wil hij nooit kaartspelen. Hij vertelt
ons, dat hij vroeger hield van gezelschapsspelletjes, maar hij kan niet tegen verliezen,
dat maakt hem boos: ‘quelque bonne mine que je fisse en ma perte, je ne laissai pas
d'en avoir au dedans de la piqûre.’ Hij heeft een sterke neiging tot zwaarmoedigheid
en daarom neemt hij zijn voorzorgen:
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‘Je fuis les complexions tristes et les hommes hargneux, comme les empestés; et aux
propos que je ne puis traiter sans intérêt et sans émotion, je ne m'y mêle, si le devoir
ne m'y force.’ Hoe goed toonde de la Boétie hem te kennen, toen hij zijn vriend
aanraadde zijn ziekbed te mijden, omdat hij wist dat Montaigne's natuur slecht bestand
was tegen het aanschouwen van leed. Toch wist onze philosoof bij deze gelegenheid
zijn bijna ziekelijke angst voor emoties te overwinnen en een gevaarlijke besmetting
trotseerende, heeft hij zijn stervenden vriend (die naar men vermoedt aan pest leed)
met de grootste toewijding tot het einde bijgestaan.
Montaigne, ik herhaal het, is overgevoelig en nerveus. Een kleinigheid brengt hem
soms geheel van streek: een schrik, de een of andere verantwoordelijkheid, een
plotselinge verandering van omstandigheden, dreigen soms hem een moreelen schok
te geven, waarvan hij zich niet meer kan herstellen. ‘Je ne me sens pas assez fort’
bekent hij, ‘pour soutenir le coup et l'impétuosité de cette passion de la peur, ni d'autre
véhémente: si j'en étais un coup vaincu et atterré, je ne m'en relèverais jamais bien
entier; qui aurait fait perdre pied à mon âme, ne la remettrait jamais droite en sa
place: elle se retâte et recherche trop vivement et profondément, et pourtant ne
laisserait jamais ressouder et consolider la plaie qui l'aurait perceé.’ Hij heeft, als de
meeste nerveuse menschen, een ongelijkmatig humeur en als een of ander verdriet
hem drukt, verliest hij al zijn geestkracht; dan geeft hij zich geheel over aan zijn
zwaarmoedigheid en bekommert zich zelfs niet meer om zijn uiterlijk. Met naïve
verbazing merkt hij op dat er menschen zijn die, wanneer een groot leed hen getroffen
heeft, er nog aan denken hun lichaam te verzorgen en zich netjes te kleeden. ‘Quant
à moi,’ roept hij uit ‘j'ai cette autre pire coutume, que si j'ai un escarpin de travers,
je laisse encore de travers et ma chemise et ma cape: je dédaigne de m'amender à
demi. Quand je suis en mauvais état, je m'acharne au mal: je m'abandonne par
désespoir, et me laisse aller vers la chute, et jette, comme l'on

Onze Eeuw. Jaargang 16

436
dit, le manche après la cognée; je m'obstine à l'empirement et ne m'estime plus digne
de mon soin: ou tout bien, ou tout mal.’ - Men ziet wel dat zulk een temperament
een strenge tucht van noode heeft, en men begrijpt dat Montaigne met zooveel ijver
de wellevenskunst bestudeerde. Maar de geneesmiddelen die hij zich toediende en
die hij beurtelings uit de stoïsche en epicuristische leer putte, brachten hem niet steeds
de verlichting die hij hoopte. Verre van dien! ‘Pourtant, ce n'est pas à dire,’ lezen
wij in het tiende hoofdstuk van het derde Boek ‘que ce conseil (hiermede bedoelt hij
de stoïsche beginselen) ‘m'ait déchargé de toute difficulté et que je n'aie eu de la
peine souvent à gourmer et brider mes passions: elles ne se gouvernent pas toujours
selon la mesure des occasions, et ont leurs entrées même souvent âpres et violentes.’
Zijn nerveuse aard openbaart zich ook in allerlei kleine uiterlijkheden: hij kan niet
blijven zitten; als hij studeert of nadenkt, wandelt hij voortdurend op en neer; zijn
armen en beenen kan hij geen oogenblik stil houden: ‘on a pu dire... dès mon enfance,
que j'avais de la folie aux pieds, ou de l'argent vif; tant j'y ai de remuement et
d'inconstance naturelle, en quelque lieu que je les place.’ Hij eet met onfatsoenlijke
haast: ‘C'est indécence, outre qu'il nuit à la santé, voire et au plaisir, de manger
goulûment, comme je fais: je mords souvent ma langue, parfois mes doigts de
hâtiveté.’ Zijn gedachten zijn even onrustig als zijn lichaam, hij kan ze niet lang op
een zelfde punt bepalen - de onsamenhangende hoofdstukken der Essais leveren
hiervan trouwens het beste bewijs. - Nooit heeft hij van het begin tot het eind, zonder
zich te laten afleiden, naar een preek kunnen luisteren. Hoewel hij op zijn gemak
gesteld is, kan hij geen weerstand bieden aan een voortdurenden drang naar
verandering. Als hij een poosje rustig in zijn kasteel gebleven is, dan moet hij zich
verplaatsen, dan wil hij weer op reis. ‘Oui je le confesse,... la seule variété me paye
et la possession de la diversité; au moins si quelque chose me paye.’ Onze wijsgeer
heeft geenszins het temperament van een wijze: hij zou zoo graag

Onze Eeuw. Jaargang 16

437
kalm en bezadigd willen zijn; hij zou een ziel willen hebben, zoo vredig als een
rimpelloos meer, maar het gelukt hem niet tot rust te komen. Hij is tot een bijna
jongensachtig enthousiasme in staat, hij kan met diepte en toewijding liefhebben;
hij blijft héél menschelijk, niettegenstaande zijn roerende pogingen om zijn heftige
natuur te bedwingen, en dit maakt hem sympathieker, dan àl zijn fraaie stoïsche
beginselen, die hij in de Essais uitstalt. Soms kan hij zich geheel door bewondering
laten meesleepen: ‘II nous échoit à nous mêmes, qui ne sommes qu' avortons
d'hommes,’ roept hij uit, ‘d'élancer parfois notre âme, éveillée par les discours ou
exemples d'autrui, bien loin au delà de son ordinaire: mais c'est une espèce de passion,
qui la pousse et agite et qui la ravit aucunement hors de soi’.... Het vurige loflied dat
Montaigne in zijn hoofdstuk De la Physionomie, op Socrates zingt, bewijst hoe
enthousiast deze zoogenaamde ‘gematigde’ kon zijn. Hij bewondert heroïsche naturen,
al voelt hij zich ook mijlen ver van hen verwijderd:.... ‘et encore que je reconnaisse
clairement mon impuissance à les suivre de mille pas, je ne laisse pas de les suivre
à vue’, erkent hij. En de vriendschap! Welk een warme vereering droeg hij niet de
la Boétie toe, den vriend dien een te vroege dood hem ontrukte. ‘Oh! un ami!’ roept
hij uit, ‘Combien est vraie cette ancienne sentence, que l'usage en est plus nécessaire
et plus doux que des éléments de l'eau et du feu!’ Hij heeft een hooge, nobele
opvatting van de vriendschap. Als hij eenmaal affectie voor iemand gevoelt, dan is
het met zijn geheele ziel en voor altijd: ‘Je suis très capable d'acquérir et maintenir
des amitiés rares et exquises.... je m'y jette si avidement, que je ne (manque) pas
aisément de m'y attacher et de faire impression où je donne: j'en ai fait souvent
heureuse preuve. Aux amitiés communes je suis (plutôt) stérile et froid; car mon
aller n'est pas naturel s' il n'est à pleine voile.’ Dus hier is het óók weer voor
Montaigne: àlles of niets! Men weet dat hij een hymne op de vriendschap heeft
geschreven, die aan de nagedachtenis van dienzelfden de la Boétie is gewijd, over
wiens
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dood hij zich nooit heeft kunnen troosten. ‘Car à la vérité’, aldus eindigt hij dit loflied,
‘si je compare tout le reste de ma vie.... aux quatre années qu' il m'a été donné de
jouir de la douce compagnie et société de ce personnage, ce n'est que fumeé, ce n'est
qu'une nuit obscure et ennuyeuse. Depuis le jour que je le perdis.... je ne fais que
traîner languissant; et les plaisirs mêmes qui s'offrent à moi, au lieu de me consoler,
me redoublent le regret de sa perte’.... Er is eenige rhetoriek in het beroemde hoofdstuk
over de vriendschap, dat wil ik niet ontkennen, en zeer zeker maakt de schrijver zich
aan overdrijving, laat ik maar zeggen opgeschroefdheid schuldig. Maar dat zijn
gevoelens voor de la Boétie diep en hecht waren, dat heeft de tijd bewezen. Nooit is
de herinnering aan den overleden kameraad hem uit de gedachte gegaan, hij bleef
hem betreuren; nooit werd de wond tot litteeken. Men weet met welk een liefde en
toewijding hij later de uitgave van zijn vriends geschriften bezorgde. Lang na de la
Boétie's dood, vond hij nog schoone woorden om de vriendschap te verheerlijken:
‘En la vraie amitié, de laquelle je suis expert, je me donne à mon ami plus que je ne
le tire à moi. Je n'aime pas seulement mieux lui faire bien, que s' il m'en faisait, mais
encore, qu' il s'en fasse (à lui-même) qu' à moi: il m' en fait alors le plus, quand il
s'en fait; et si l'absence lui est ou plaisante ou utile, elle m'est bien plus douce que sa
présence’....
In het hoofdstuk De l'Amitié, zien wij Montaigne zooals hij was: gevoelig tot aan
het sentimenteele, licht tot uitersten vervallende, en bereid tot de grootste
opofferingen. Dit beeld verschilt wel zéér van de voorstelling die men zich gewoonlijk
van den mensch Montaigne maakt en volgens welke hij phlegmatisch, koel en steeds
bezadigd in zijn oordeel heet te zijn. Het is vermakelijk om, na de Essai over de
Vriendschap, die ons dus Montaigne naar werkelijkheid toont, het hoofdstuk genaamd
De la Solitude te lezen, waarin wij zien hoe Montaigne gaarne zou willen zijn. Daar
schrijft hij fier en zwaarwichtig de volgende zinnen: ‘Or... faisons que notre
contentement
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dépende de nous; déprenons-nous de toutes les liaisons qui nous attachent à autrui;
gagnons sur nous de pouvoir à bon escient vivre seuls et y vivre à notre aise. Certes,
l'homme d'entendement n'a rien perdu, s'il a soi-même. Il faut avoir femmes, enfants,
biens, et surtout de la santé qui peut; mais non pas s'y attacher en manière que notre
bonheur en dépende’.... - Ja zeker Montaigne, ge hebt wèl gelijk, maar gelukkig dat
nòch gij, nòch wij een van allen wijs genoeg zijn om naar de letter van dit fraaie
beginsel te leven! Onze philosoof zèlf is er zóó slecht in geslaagd om zich ook zelfs
maar van de nagedachtenis van zijn overleden vriend los te maken, dat wij in zijn
Reisjournaal, te midden van allerlei opmerkingen en aanteekeningen het volgende
zinnetje lezen: ‘Vanmorgen, terwijl ik aan den heer Ossat schreef, verzonk ik in zulk
een smartelijk gepeins over den heer de la Boétie, en had ik zóóveel moeite mij
daaraan weder te ontrukken, dat het mij zeer bedroefd maakte.’ - Deze verzuchting
schreef hij achttien jaren na den dood van zijn vriend!
Het komt er dus op aan, bij het bestudeeren der Essais, den denker Montaigne
zorgvuldig van den mensch Montaigne te onderscheiden. Zijn levensleer is zonder
twijfel van invloed geweest op zijn karakter en handelingen: hij heeft steeds getracht
zijne theorieën in praktijk te brengen, zijn aandoeningen te beheerschen, blijmoedig
zijn lot te aanvaarden en zich zoo weinig mogelijk aan menschen en zaken te hechten.
Maar iemand kan zijn karakter misschien eenigszins wijzigen, doch niet geheel
veranderen; ‘Les inclinations naturelles s'aident et fortifient par institution,’ schrijft
Montaigne terecht, ‘mais elles ne se changent guère et surmontent... on n'extirpe pas
ces qualités originelles; on les couvre, on les cache.’ En onze wijsgeer is dan ook
nooit een wijze in den volsten zin des woords geworden. De voorbeelden van zijn
overgevoelige, en licht tot uitersten vervallende natuur, heb ik voornamelijk geput
uit het derde Boek, dus het laatste dat hij geschreven heeft, en hij zegt daarin dan
ook zelf: ‘Je suis envieilli de nombre d'ans depuis mes premières
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publications... mais je fais doute que je sois assagi d'un pouce.’
Wanneer wij onder het lezen der Essais niet den Montaigne zooals hij wenschte
te zijn, met den Montaigne zooals hij werkelijk was, verwarren, wordt zijne
persoonlijkheid duidelijker en levendiger voor ons: wij begrijpen dan, ook beter den
weinigen samenhang van zijne beschouwingen, waarin hij nu eens de stoïsche, dan
weer de epicuristische leer aanhangt. Dit gebrek aan eenheid laat zich niet altijd
verklaren door de vele intercalaties die de schrijver later te pas en te onpas in zijn
vroegere Essais heeft aangebracht, maar wèl door zijn steeds zoekende ziel en
afwisselende stemmingen.
Aan het einde van mijn betoog gekomen, vraag ik mij met eenige onrust af, of het
beeld, dat ik van den grooten moralist geschetst heb, gelijkend is en of mijn inzicht
juist is. Ik hoop het, anders komt zijn schim mij verwijten doen: ‘je reviendrai
volontiers de l'autre monde,’ waarschuwt hij ons in een der Essais, ‘pour démentir
celui qui me formerait autre que je n'étais, fût-ce pour m'honorer.’ Het is zeker niet
‘pour l'honorer’ dat ik den wijsgeer als een heel gewoon mensch heb voorgesteld,
als een heel gewoon mensch onderhevig aan hartstochten, ergernissen, vreugde, leed,
enthousiasme en neerslachtigheid, net als ieder van ons. Ik weet niet hoe het mijne
lezers te moede is, maar mij is Montaigne aldus geteekend sympathieker dan de
koude, bezadigde en evenwichtige denker, dien hij zoo gaarne had willen zijn, en
dat is een reden te méér voor mij om te hopen dat ik hem naar waarheid heb
uitgebeeld.
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Nieuwe archaeologische gegevens over de apostelen Petrus en Paulus
Door Dr. H.M.R. Leopold.1)
I.
Op de eerste verdieping van het museum naast Sint Jan van Lateranen, in de
Christelijke afdeeling, werd eenige maanden geleden een ‘Joodsche zaal’ voor het
publiek toegankelijk gesteld.
Het is een klein vertrek, laatste van een rij, die alleen op verzoek geopend wordt.
In de grauw geverfde wanden ziet men Hebreeuwsche inscripties gemetseld,
daartusschen enkele in het Latijn en meerdere in het Grieksch. Rondom liggen in
glaskasten baksteenen, dakpannen en stukken van terracotta-sarkophagen, waarop
nog flauw fabrieksmerken en woorden in roode verf te onderscheiden zijn.
Ziedaar alles wat overbleef van een Hebreeuwsche katakombe, in 1904 ontdekt
op den Monteverde, een heuvel in de nabijheid van het Romeinsche spoorwegstation

1) Het wetenschappelijk ‘apparaat’ van dit opstel werd door den schrijver gepubliceerd in het
in Juli j.l. ter perse gegane nummer van het te Rome verschijnende Italiaansche tijdschrift
Bilychnis.
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Trastevere, en gedurende drie jaren met liefde onderzocht door den heer Nikolaus
Müller.
Leeken stellen in het algemeen weinig belang in steenen vol namen van menschen,
die volgens het getuigenis van de hen overlevende nabestaanden zonder uitzondering
toonbeelden van alle mogelijke deugden geweest zijn en daarom door hun tijdgenooten
met vele eerbewijzen bedacht. En deze zerkjes van volslagen onbekende menschen
leken ook mij toen ik ze zag, nadat ze pas uit de aarde van de ingestorte katakombe
te voorschijn gekomen waren, saai en onbelangrijk. Bijna gaf ik het volk van nu
vervlogen tijden gelijk, dat de antieke grafsteenen als bouwmateriaal gebruikte en
vond het standpunt van de geestelijkheid van een paar eeuwen geleden, die de
heidensche inscripties placht om te keeren en op den achterkant grafschriften te
stellen van nu ook weer vergeten personen, volkomen verdedigbaar. Toch wist ik,
dat al sedert eeuwen mannen van wetenschap hun leven wijden aan het bijeenbrengen
van zulke beschreven steenen in zalen en kelders van musea en het afdrukken en
vertolken van hun schrift in lange rijen folio-deelen, en was ik mij volkomen bewust,
dat hun harde arbeid niet verloren is, omdat zich in die inscripties het niet door
rhetorica verminkte of opgedirkte leven der oudheid openbaart.
Zoo hadden ook de Joodsche grafsteenen van den Monteverde iets te vertellen, te
openbaren. Maar die revelatie lag allerminst aan de oppervlakte. Bij de ontdekking
had niemand er eenig vermoeden van en wij zouden waarschijnlijk nog langen tijd
verder geleefd hebben zonder te weten, dat onder die schijnbaar voor ons
beteekenislooze namen en woorden een tastbare herinnering school van den kring,
waarin zich te Rome de apostel Paulus bewoog, - dat een van deze inscripties schijnt
aan te wijzen, hoe in de eerste halve eeuw van het Christendom de bekeerlingen van
het nieuwe geloof zich nog als Joden beschouwden en er een eer in stelden de
voorschriften der oude leer na te leven, - dat we een grafschrift bezitten
hoogstwaarschijnlijk door een vriend van den apostel zelf gesteld,
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wanneer niet de door Müller verzamelde gegevens in handen gekomen waren van
den Weenschen hoogleeraar Eugen Bormann, een van de beste kenners der Latijnsche
inschriftenkunde1).
Bormann gaat in zijn betoog zeer principieel te werk. Hij bewijst ons eerst, dat
we te doen hebben met een zuiver Hebreeuwsche katakombe.
De meeste verdenking wekt in dat opzicht een mooie marmerplaat, waarop binnen
een fijn geprofileerde lijst krachtige, fraaie letters, zooals bekwame en dus goed
betaalde steenhouwers destijds schiepen, de dankbare herinnering vereeuwigen, die
zekere Lucius Maecius zijn vrouw Julia Alexandria toedroeg.
De naam Maecius is, zooals verscheiden andere inscripties bewijzen, echt
Romeinsch 't Ligt dus voor de hand te vermoeden, dat we hier te doen hebben met
een proseliet. De propaganda van het Jodendom was vóór en omstreeks Christus'
geboorte zeer actief. Bekend is de schertsende bedreiging van Horatius tegen de
prozamenschen, die hem wilden beletten zich te vermaken met het in verzen
critiseeren van zijn medemenschen: ‘Als ge me die heusch niet ernstige ondeugd
afleeren wilt, zal de talrijke schaar der dichters - dichters immers zijn er veel meer
dan nietdichters! - me te hulp komen en zullen wij met ons allen, als de Joden, u
dwingen tot onze secte over te gaan’. Cicero gevoelde, toen hij in 59 voor Christus
een zekeren Flaccus, die het ‘heilig geld’ der Joden niet gerespecteerd had, verdedigde,
genoodzaakt de tegenstanders zooveel mogelijk te ontzien. ‘Ge weet - zoo sprak hij
- hoe talrijk ze zijn, hoe eensgezind, hoeveel invloed ze hebben in politieke
vergaderingen. Ik zal zachtjes spreken, zoodat alleen de rechters me hooren, want
ik weet, dat er agitators zijn, die hen tegen mij en de partij van orde zouden kunnen
opzetten.’ De kerkvader Tertullianus getuigt, in

1) Zijn opstel in de Wiener Studien van 1912 blijft nog altijd de beste vertolking van de eerst
in het begin van 1915 door G. Schneider Graziosi in het Nuovo Bullettino di Archeologia
cristiana volledig gepubliceerde inscripties.
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zijn ‘Verdedigingsrede’, dat het Jodendom tijdens de opkomst van het Christendom
als geloof hoog in aanzien stond.
Nieuwbakken proselieten hebben dus in dien tijd zeker bestaan, maar Lucius
Maecius behoeft ondanks zijn Romeinschen naam geen versch bekeerling geweest
te zijn. Joden, die denzelfden familienaam droegen, komen al vroeger voor. Een
Romeinsch grafschrift uit republikeinschen tijd noemt Maecii tegelijk met een zekeren
Manchas, wiens naam beslist op Joodsche afstamming wijst. Joden nu lieten zich
nooit met andersgeloovigen samen begraven: was dus Manchas een Israëliet, dan
moeten de Maecii het ook geweest zijn.
Waarschijnlijk kunnen wij het tijdstip, waarop Joden dien Romeinschen naam
aannemen, vrij nauwkeurig bepalen. Bormann wijst daartoe op inscripties van het
Grieksche eiland Delos, die gesteld zijn tegen het eind van de tweede eeuw vóór
Christus en vrijgelatenen van een zekeren Maecius vermelden. Deze toen vrije mannen
geworden Maecii zijn zeer waarschijnlijk de voorvaderen van den L. Maecius, die
tijdens Augustus zijn vrouw het rijke graf bereidde.
De oorsprong van den Joodschen tak der familie Maecius laat zich dan zoo denken.
Gedurende de tweede en eerste eeuw vóór Christus begon een breede stroom
Romeinsche kooplieden een intense pénétration pacifique van Griekenland en
Klein-Azië, die lang vóór de militaire bezetting geweldige verhoudingen aannam.
In het jaar 88 vóór Christus bracht koning Mithradates in Klein-Azië alleen 80.000
Romeinen ter dood. Dit ééne getal en de nauwgezette samenstelling van andere
verspreide gegevens, zooals bijvoorbeeld in 1914 J. Kromayer ze beproefde in een
opstel in de Neue Jahrbücher für das klassische Altertum, geven ons een aanwijzing
in welke richting wij de oorzaken moeten zoeken waardoor de krachten van Italië
tusschen de overwinning op Karthago en Griekenland en den tijd van Augustus zoo
geweldig slinken. Zulk een overvloedige uittocht van energieke persoonlijkheden
moet aan het centrale schiereiland wel het economisch en militair overwicht over de
provincies ontnomen hebben!
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Als deelgenoot aan deze exodus vestigde zich een lid van de familie Maecius op
Delos, dat toenmaals een belangrijke stapelplaats en het middelpunt van den
slavenhandel was. Hij liet er te eeniger tijd Joodsche slaven vrij, die, zooals in Rome
gebruikelijk was, zijn familienaam gingen dragen. Vrijlatingen - zoo merkt Bormann
op - van Israëlieten zijn buitengewoon frequent, waarschijnlijk omdat de
hardnekkigheid waarmee ze vasthielden aan de stipte naleving van godsdienstige
voorschriften hen als slaven weinig rendabel maakte. Hun beletten den Sabbat te
houden en de spijswetten na te leven - dat wil zeggen een werkdag te verzuimen en
een duren kost te verlangen - konden Romeinsche bezitters niet, want hun
rijksoverheid waarborgde den Joden volkomen godsdienstvrijheid.
Afstammelingen nu van de toen op Delos vrijgelaten Maecii verhuisden naar
Rome, waar ze eerst in zoo bescheiden omstandigheden leefden, dat ze zelfs hun
graf met geloofsgenooten deelden, maar later in de synagoge een voorname rol gingen
spelen - de L. Maecius van de inscriptie uit de katakombe van Monteverde noemt
zich archon, zoo iets als ouderling - en zich de weelde konden veroorloven van een
grafsteen mooier dan die van alle anderen. Hoezeer echter in aanzien en welvaart
gestegen, L. Maecius bleef Israëliet en zijn Romeinsche naam doet dus geen afbreuk
aan het zuiver Hebreeuwsch karakter van het kerkhof.
Lucius Maecius geeft op het grafschrift van zijn vrouw niet aan tot welke van de
talrijke Romeinsche synagogen, waarvan deze katakombe ons de namen leert, hij
behoorde. We weten dus niet of hij deel uitmaakte van de Campensis - die van het
Campus Martius - of de Suburensis - die van de Subura. Augustensis of Agrippensis
was hij waarschijnlijk niet. Die synagogen noemden zich naar den eersten keizer en
zijn schoonzoon Agrippa en waren dus kort geleden gevormd, terwijl de familie
Maecius immers al in republikeinschen tijd te Rome gevestigd was. Zeker behoorde
hij niet tot de vernaculi - de synagoge, die uitsluitend bestond uit slaven van de
keizerlijke hofhouding - want die droegen natuurlijk geen oud-Romeinsche namen;
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werden ze vrijgelaten dan heetten ze volgens constante Romeinsche gewoonte allen
Julius of Julia.... zooals de vrouw van Maecius Julia Alexandria.
Deze was dus een vrijgelatene van de familie Julius - het keizerlijk huis - en
waarschijnlijk afkomstig uit Alexandrië. Omdat in Alexandrië een zeer talrijke
Joodsche kolonie was, Maecius, haar man, in de gemeente een aanzienlijke post
bekleedde en de Israëlieten ook toen, zooals nu nog in Italië, zich vaak naar steden
noemden, ligt het voor de hand aan te nemen, dat Julia Alexandria Jodin was ook
vóór ze trouwde. In dat geval heeft ze dus behoord tot de ‘synagoge van den
keizerlijken hofstoet’, de vernaculi.
Als we ons nu herinneren, dat de apostel Paulus aan het eind van zijn brief aan de
Filippensen schrijft: ‘U groeten de broeders, die met mij zijn. Alle de heiligen groeten
u, en meest die van het huis des keizers zijn’, dan is het niet vermetel te vermoeden,
dat velen van hen ‘die van het huis des keizers zijn’1), vroeger tot de synagoge der
vernaculi behoord hebben. Volgens de traditie kwam immers Petrus vóór Paulus
naar Rome en hij zal ongetwijfeld wel bekeerlingen gewonnen hebben onder zijn
vroegere geloofsgenooten. De beide ‘gemeenten’ leefden dus dicht naast elkaar. Zou
het niet mogelijk zijn, dat ze in minder vijandige verhouding tot elkander stonden,
hier in den vreemde, dan de moedergemeenten in Palestina? Is het gewaagd een
familiebetrekking te veronderstellen tusschen de Aquilina, die in dezelfde katakombe
een graf inrichtte voor haar dochtertje Proclina, en den Aquila, van wien Paulus in
het laatste hoofdstuk van zijn brief aan de Romeinen schrijft: ‘Groet Priscilla en
Aquila, mijne medewerkers in Christus Jezus, die voor mijn leven hun hals gesteld
hebben?’
Bormann vermoedt - mij dunkt met groote waarschijnlijkheid - dat ditzelfde
Joodsche kerkhof, dat met de onloochenbare feitelijkheid van zijn grafschriften ons
de materieele omgeving der apostelen in Rome nader brengt,

1) De Leidsche vertaling noemt ze: ‘die tot het keizerlijk hof behooren.’
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ons ook een echo van hun geestelijke werkzaamheid, tenminste van de prediking
van Paulus, bewaarde. Het grafschrift van eene Regina, wier in het Latijn opvallende
naam zeker een vertaling is van de in het Hebreeuwsch gewone Malka, luidt in
letterlijke vertaling:
‘Hier ligt Regina geborgen in het graf, dat haar echtgenoot heeft opgesteld om
haar liefde te beantwoorden. Zij leefde met hem een en twintig jaren, drie maanden
en twee en twintig dagen. Zij zal nogmaals leven en nogmaals tot het licht terugkeeren,
want zij kan hopen in te gaan in de eeuwigheid, die het ware geloof belooft aan
waardige vromen, omdat zij een zetel in de eerwaardige beemden verdiend heeft.
Dit zal u de vroomheid, dit het rechtschapen leven verworven hebben, dit de liefde
voor uw stam, dit de nauwgezette naleving der wet, uw verdienste voor het huwelijk,
voor den roem waarvan ge zorg droegt. Voor deze daden moogt ge op een toekomst
hopen, waaruit ook uw bedroefde echtgenoot troost put.’
Op zulk een toon spreekt over de opstanding, over een plaats in het paradijs, over
het ingaan in het eeuwig leven - door het ‘ware geloof’ den vromen beloofd - niet
iemand, die behoort tot een al sedert eeuwen erkende en geeerbiedigde religie als
het Jodendom, maar wel de aanhanger van een nieuwe secte, die nog niet officieel
erkend maar juist daarom destemeer geliefd is. Ligt het niet voor de hand hier te
denken aan het jonge Christendom, onder de Romeinen gepredikt door Paulus, die
zijn hoorders altijd voorhield, dat het geloof, het ‘ware geloof’ - zooals Regina zegt
- alleen zalig maakt?
Beschouwen wij Regina dus als een Christin, dan moeten we aannemen dat de
Christenen te Rome, ofschoon ze zich bewust waren een nieuw geloof aan te hangen,
niet als die van Palestina dadelijk uit de synagoge getreden zijn. Deze vrouw, die
toch op alle hoofdpunten de nieuwe leer toegedaan was, bleef vervuld van ‘liefde
voor haar volk’, ‘hield nauwgezet de wet’ en had er blijkbaar niets tegen, dat haar
man haar begroef temidden van orthodoxe Joden, op wier graven de talrijke symbolen
van het oude
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geloof - de zevenarmige luchter, de zalfvaas, de kast met de boeken der wet, de duif
met den druivetros enz. - afgebeeld zijn.
Paulus kwam naar Rome in het jaar 60, twee jaar, nadat hij zijn brief aan de
Romeinen schreef, ‘bleef twee geheele jaren in zijn eigen gehuurde woning en ontving
allen, die tot hem kwamen, predikende het Koninkrijk Gods en leerende van den
Heere Jezus Christus met alle vrijmoedigheid, onverhinderd.’ Hij toonde zich tevreden
over den geest der jonge gemeente, zond aan de Filippenzen een groet van ‘alle de
heiligen, meest van die in het huis des keizers zijn.’
We zouden graag Regina's grafschrift in een van die gelukkige jaren dateeren,
want de toon is er niet naar, dat het behooren zou tot den tijd van bange onrust zoowel
voor de Christenen als voor de Joden, die op deze periode van ongestoorden vrede
volgt, zijn toppunt van spanning bereikt, tijdens de vervolging door Nero en den
oorlog tegen de Joden in Palestina, die met de verwoesting van den tempel te
Jeruzalem eindigde en pas toelaat, dat het leven zijn gewonen loop herneemt wanneer
de heerschappij van het nieuwe keizerhuis der Flaviërs stevig gegrondvest is.
Na dit tiental jaren van onzekerheid (c. 62-72 n. Chr.) kunnen wij een andere
onderlinge verhouding van Joden en Christenen constateeren. De gemeenten zijn
uiteengegaan. Dat bewijzen hun kerkhoven. De katakomben van Domitilla, die in
eigendom behoorden aan den Christelijken tak der nieuwe keizerlijke familie, bevatten
slechts heidensche en Christelijke grafsteden, geen Joodsche; de Joodsche katakomben
daarentegen, die voorzoover ze opgegraven werden, alle jonger zijn dan de vroeger
besprokene van den Monteverde, herbergen nooit meer Christenen. Een in de
katakomben van Domitilla gevonden insçriptie, waarop weer Bormann de aandacht
vestigde, bewijst, dat de scheiding plaats had vóór de regeering van Traianus (98-116).
Zij luidt: Juliae Aug(ustae) Agrippinae Narcissus Aug(usti) Traiani Agrippinian(us),
d.w.z.: ‘Narcissus, slaaf van keizer Traianus, vroeger van Agrippina, aan zijn vrouw
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Julia Augusta, vrijgelatene van Agrippina.’ Deze Narcissus was dus al slaaf in de
hofhouding vóór Nero's moeder stierf, d.w.z. vóór 59. Wat belet ons te gelooven,
dat hij de Narcissus was, aan wiens huisgenooten, ‘voorzoover ze in den Heere
waren’1), Paulus in zijn brief aan de Romeinen een groet zendt? De woorden van den
apostel geven duidelijk aan, dat Narcissus zelf toen niet het nieuwe geloof aanhing.
Of dat later het geval was, kunnen we op grond van het grafschrift van Julia Augusta
Agrippina niet uitmaken, want in de katakombe van Domitilla werden ook wel
heidenen begraven en Narcissus zal er dus in geen geval iets op tegen gehad hebben
daar zijn vrouw bij te zetten. Julia zelf echter kan zeer wel Christin geweest zijn. In
dezelfde katakombe immers werd een inscriptie uit den tijd van Traianus gevonden
voor een zekere C. Julia Agrippina, wier geloof duidelijk wordt aangegeven door de
woorden dulcis in aeternum (in het genot der eeuwige zaligheid) en die best een
dochter van de eerste Julia geweest kan zijn. Ook toen beleden de dochters gewoonlijk
het geloof der moeders.
Zoo hebben we door middel van een paar eenvoudige grafschriften uit
Hebreeuwsche en Christelijke begraafplaatsen de eerste bekeeringen van Joden met
de hand getast, in de synagoge zelf de nieuwe secte veld zien winnen en de scheiding
van oud en nieuw meegeleefd.

II.
De tegenstelling tusschen de Joden- en de Heidengemeente in de Christelijke kerk,
die in de Handelingen en de brieven van Paulus zoo duidelijk te voorschijn treedt,
neemt wel is waar al spoedig minder scherpe vormen aan, maar geheel verdwijnt ze
pas in de latere middeleeuwen. Honderde jaren lang bleven de Christenen zich bewust,
dat oorspronkelijk twee verschillende beginselen samengewerkt hadden aan de
vorming van het Eene geloof, en

1) Leidsche vertaling: ‘de aanhangers van Christus, die tot het huis van Narcissus behooren.’
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zagen ze die beide samenvloeiende stroomen - de Joodsche en de Heidensche verpersoonlijkt in de beide voornaamste apostelen. Vandaar dat nog na de zegepraal
van het Christendom de versiering der kerken (bijvoorbeeld in Rome de mozaieken
van Santa Pudenziana, Santa Sabina en Santa Prassede) de zinnebeeldige gestalten
van de beide gemeenten met die der apostelen combineert.
Als om de tweeëenheid van Rome te symboliseeren bleven ook de graven van
Petrus en Paulus altijd gescheiden. Nooit werd het stoffelijk overschot van den apostel
der heidenen binnen de muren van Aurelianus gebracht. Toch gold de onveiligheid
der Campagna, die de pausen er toe deed besluiten de gebeenten van zoovele andere
martelaren uit de katakomben weg te halen om ze voor ontwijding - en ontvreemding
- te vrijwaren, in nog veel sterkere mate voor de schitterende basiliek buiten de muren
en de er in bewaarde relikwieën van Paulus, welke veel meer de begeerte moesten
opwekken dan die van de naamlooze heiligen der katakomben. Geen enkele
overweging echter bracht de pausen er toe tot zoo'n translatio te besluiten.
Integendeel: zij getroostten zich zelfs het aanleggen van een aparte linie van
verschansingen om het heiligdom tegen de invallen der Saracenen te beschutten.
Toch werd in de middeleeuwen de onverbrekelijke eenheid van de beide
samengesmolten deelen steeds gevoeld. Geen pelgrim verzuimde achtereenvolgens
de hoofdkerken der beide apostelen te bezoeken. En de pausen accentueerden ook
zichtbaar dit nauwe verband door een lange zuilengang te bouwen tusschen het
Vatikaan en de kerk aan den weg naar Ostia.
Een afzonderlijke vesting om de kerk van een apostel, die in Rome niet de hoofdrol
spelen mocht, een zuilenreeks van een uur gaans lang daarheen: de zelfverloochening
en onbepaalde offervaardigheid van het middeleeuwsch geloof toont zich waarlijk
niet alleen in den bouw der Gothische reuzenkathedralen!
De vereeniging, die later ondenkbaar leek, was echter
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gedurende eenigen tijd een feit. De relikwieën der apostelvorsten rustten minstens
een jaar lang samen op één plek, werden daar samen vereerd. De geschreven
heiligenlevens vertelden daarvan ook vroeger al, maar hun met legenden doorweven
traditie werd gewantrouwd. Nu is ze onweersprekelijk bevestigd door het getuigenis
van gelijktijdige inscripties.
Over de lotgevallen van het stoffelijk overschot der Romeinsche apostelen wisten
we tot nog toe het volgende.
Petrus stierf den marteldood in het Circus van Nero vlak bij den tegenwoordigen
Sint Pieter; Paulus werd onthoofd - naar het heet terzelfder tijd - op een plaats aan
de Via Laurentina, die toen ad aquas Salvias heette en nu Tre Fontane (de Drie
Fonteinen) genoemd wordt.
Geloofsgenooten begroeven hun lijken blijkbaar zoo dicht mogelijk bij de martyria.
De plaatsen van terechtstelling zelf waren daarvoor niet geschikt. De Romeinsche
staat wees even goed als de besturen van onze dagen bepaalde terreinen aan, die
uitsluitend tot kerkhof mochten dienen en op die kerkhoven werden natuurlijk nooit
doodvonnissen voltrokken. De vrienden der gestorven voorgangers zochten dus
officieel goedgekeurde plekken in de nabijheid van het Circus van Nero en de Aquae
Salviae. 't Is algemeen bekend, dat de Romeinen bij voorkeur buiten de poorten der
stad langs de wegen begroeven en we verwonderen ons dan ook volstrekt niet vermeld
te vinden, dat men Petrus bijzette aan de Via Cornelia, die vlak langs het Circus van
Nero liep, en Paulus aan de Via Ostiensis.
De plaats waar de Jodenapostel rustte, moet niet heel makkelijk te vinden geweest
zijn, want een oude levensbeschrijving van Petrus geeft de ligging aan met de
nauwkeurigheid van een veel gecontroleerde moderne reisgids: ‘onder een
terpentijnboom; dicht bij de Naumachie; op een terrein, dat Vaticanum heet.’
Rondom dit dus waarschijnlijk zeer eenvoudig monument bouwde volgens de
‘Kroniek der Pausen’ de tweede opvolger van Petrus, Anacletus, grafsteden voor de
bis-
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schoppen en stichtte daar een memoria, een soort van kapelletje, over de inrichting
waarvan we straks uitvoeriger zullen spreken.
De pausen, die zich lieten bij zetten in de nabijheid van hun voorganger kunnen
niet heel talrijk geweest zijn, want reeds kort na het jaar tweehonderd richtte paus
Zephyrinus in de katakomben van den heiligen Calixtus een krocht in, waar nog
verscheiden grafschriften uit de derde eeuw bewaard zijn.
Na den vrede der kerk bouwde keizer Konstantijn aan de Via Cornelia de basiliek,
die in de zestiende eeuw tot den tegenwoordigen Sint Pieter vergroot werd.
Konstantijn behoefde natuurlijk de heidensche graven rondom en het tracé van den
weg niet te eerbiedigen; zijn majestueus godshuis overdekte den geheelen omtrek.
Onder de fundamenten vond men later nog het plaveisel van den straatweg en de
basementen van vroegere grattombes terug.
Ook de Konstantijnsche basiliek echter bereikte de plaats van Petrus' martelaarschap
niet. Gedurende de heele middeleeuwen bleef die aangeduid door een afzonderlijk
kerkje. Eerst de reuzenschepping van Bramante omvatte die historische plek. Nu ligt
ze onder een altaar in het zuidelijk transept waarboven een kopie in mozaiek naar
een schilderij van Guido Reni de kruisiging van den apostel weergeeft.
Ook Paulus werd te midden van heidenen in de nabijheid van een grooten weg
bijgezet: aan de Via Ostiensis op meer dan een half uur afstand van de Tre Fontane.
Waarschijnlijk kon men aan de zoo drukke en dus als kerkhof zeer gewilde chaussee
naar Rome's haven niet dichterbij een vrije plek of grafkelder van een geloofsgenoot
vinden.
Langen tijd herdachten de Christenen alleen op deze graven hun voorgangers. Nog
de ‘presbyter’ Gaius, een tijdgenoot van paus Zephyrinus (202-218) schrijft in een
polemiek tegen den Montanist Proclus, ons in Eusebius' kerkgeschiedenis bewaard:
‘op het Vatikaan en den weg naar Ostia zult ge de glorieteekenen aantreffen van hen,
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die de kerk grondvestten.’ Maar later vindt men drie plaatsen van vereering vermeld.
Een aan den heiligen Ambrosius toegeschreven kerklied en twee kalenders, die de
heiligendagen verklaren, spreken van drie wegen, waarop Petrus en Paulus herdacht
werden. Het duidelijkst is de tekst van een van die almanakken: ‘Op den 29sten Juni
viert men het feest van Petrus en Paulus: voor Petrus op het Vatikaan bij de Via
Aurelia, voor Paulus op de Via Ostiensis; van beiden ad Catacumbas. Ze stierven
als martelaren onder Nero. - 258 na Christus.’
De woorden ad Catacumbas geven louter een plaatsaanduiding, precies als de
genoemde ad aquas Salvias. De oorsprong en beteekenis van het woord catacumbae
is onbekend. Het kreeg pas in de negende eeuw na Christus zijn moderne beteekenis,
omdat toen nog alleen de onderaardsche begraafplaats bij de kerk van den heiligen
Sebastiaan toegankelijk was en deze juist die ad Catacumbas was.
Het feest voor de beide apostelen werd dus gevierd in de nabijheid van de
tegenwoordige kerk van den heiligen Sebastiaan, die aan de oude Via Appia ligt, en
in die kerk vindt men ook een inscriptie, waarin de stichter van de basiliek, paus
Damasus I (366-384), den lezer meedeelt, dat ‘hier de apostels Petrus en Paulus
verblijf gehouden hebben.’ De woorden van dit opschrift bewijzen, dat ze er toen al
niet meer waren. Ook het gebruik hun feest te vieren ad Catacumbas stierf spoedig
uit. Een hymne van Prudentius ter eere der beide apostelen omstreeks 400 gedicht,
vermeldt maar twee plaatsen van viering.
De schriftelijke bronnen verklaren het tijdelijk verblijf van de lichamen op die
plek als volgt: ‘Christenen van Oostersche afkomst ontvreemdden de lijken der
apostelen om ze naar het Oosten over te brengen. Een aardbeving verwittigde de
Romeinen van den gepleegden diefstal. Zij vervolgden de dieven en haalden ze bij
den derden mijlsteen van de Via Appia, ad Catacumbas, in. De Oosterlingen vluchtten
en de Romeinen bewaarden de lichamen te dier plaatse één jaar en zes (volgens
andere teksten zeven) maanden voorloopig terwijl ze er grafteekens voor bouw-
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den.’ Een Syrische lezing van dit verhaal geeft als datum van de vreemde gebeurtenis
het pausschap van Fabianus (236-250). De ‘Kroniek der Pausen’ heeft in het leven
van paus Cornelius (251-252) een legende, die het vervolg zou kunnen zijn van de
boven aangehaalde. Op verzoek van een zekere matrona Lucina zou de paus de
apostelen van de streek ad Catacumbas overgebracht hebben naar plekken in de
nabijheid van hun martyrium en wel op een stuk land van genoemde dame aan de
Via Ostiensis en op het Vatikaan ‘te midden van de lichamen der heilige bisschoppen’.
Latere bronnen spreken van een verblijf van veertig jaar ad Catacumbas.
Dit zijn de schriftelijke gegevens. Duchesne gaat in zijn uitgave van de ‘Kroniek
der Pausen’, om wat licht te brengen in de vreemde historie, uit van het ons door de
almanakken overgeleverde jaartal 258 na Christus. Hij merkt op, dat in 257 in Afrika
en Egypte een edict van keizer Valerianus afgekondigd werd, dat den Christenen het
recht van vereeniging ontnam en hun het kerkhofbezoek verbood, en vermoedt, dat
op grond van datzelfde edict ook de overbrenging van de apostelen plaats had. Over
den duur van het ‘verblijf’ aldaar laat hij zich niet uit.
't Schijnt mij toe, dat men de gebeurtenissen als volgt kan reconstrueeren. Het
edict, dat in de provincies al in 257 van kracht was, werd zonder twijfel te Rome
minstens gelijktijdig afgekondigd. Het is dus niet waarschijnlijk, dat de paus een
heel jaar gewacht heeft vóór hij de zeker veel bezochte martelaarsgebeenten van hun
bekende graven aan zeer drukke wegen overbracht naar een minder in het oog
loopende plek. Als men dus aanneemt, dat de overbrenging al in 257 plaats had en
aan de oudste litteraire bron de opmerkelijk nauwkeurige termijn van één jaar en
zeven maanden ontleent, kan men in het jaartal der almanakken dat van den terugkeer
in de oude graven zien. Die terugkeer verdiende, dunkt mij, door de kerk meer als
feest gevierd te worden dan het verbergen van de kerkvorsten in een schuilhoek.
Men herdenkt toch liever een zegepraal dan een nederlaag! Een zoo spoedig herstel
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van den ouden toestand is niet onwaarschijnlijk. Valerianus vertrok immers al in 257
naar het Oosten, vanwaar hij niet terugkeerde. Wellicht verslapte dadelijk na zijn
vertrek de bewaking of misschien hadden intusschen de Christenen geleerd het verbod
van grafbezoek te eerbiedigen.
Aan deze al lang bekende gegevens der schriftelijke overlevering sluiten zich nu
de resultaten van opgravingen aan, die in het begin van 1915 op initiatief van
Monseigneur De Waal, rector van het ‘Duitsche kerkhof’ in Rome, begonnen werden
in de basiliek van den heiligen Sebastiaan. De voorloopige publicatie van de vondsten
- in het Italiaansch - geschiedde door Dr. Paul Styger in de beide jongste afleveringen
van de Römische Quartalschrift, waaraan ik de voornaamste gegevens ontleen.
Op een diepte van nauwelijks dertig centimeter onder het tegenwoordig plaveisel
van de kerk, vrij wel in het midden daarvan, werd een muur blootgelegd, nog bedekt
met zijn oorspronkelijke stuc-bekleeding. Die muur moet veel hooger geweest zijn
dan het tegenwoordig vloerniveau van de basiliek, want van zijn decoratie is alleen
het onderste gedeelte bewaard gebleven, dat een met bladen en bloemen doorvlochten
tuinhek van scheefstaande latten voorstelt. Vóór deze omheining onderscheidt men
de achterpooten van een lam.
Langs dezen muur was een zitbank van zes meter lengte. Aan het uiteinde van een
kleineren muur, die een hoek vormt met den grooten is een fonteintje gemetseld, dat
bestaat uit een aschkistje, waarvan de opschriftplaat nooit ingevuld werd.
Toen men eenige van kalk en baksteen opgemetselde jongere graven van den
gepleisterdeu muur verwijderd had, vertoonden zich op dezen verscheiden ingekraste
opschriften, die de apostelen aanroepen, alsof ze tegenwoordig waren: ‘Petrus en
Paulus, denkt aan Sozomenos’; ‘Petrus en Paulus, bidt voor Erate,’ en dergelijke
meer.
Wat beteekenen deze beden om tusschenkomst op een wand, waarvan de decoratie
levendig herinnert aan die van de Romeinsche eetzalen? Hebben we hier werkelijk
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te doen met een plaats, waar gebanketteerd werd? Het kan wel niet anders.
Verscheiden bezoekers hebben het zelf op den stuc geschreven: ‘Ik heb hier gegeten’
- refrigeravi -. Een enkele voegde er ook den datum aan toe. Anderen beloofden
alsnog het refrigerium te zullen gebruiken.
Een vergelijking met de gewoonten van de heidenen en de realistische
voorstellingen in de Katakomben verbiedt ons dit alles symbolisch op te vatten als
het heilig avondmaal der latere tijden. De muur, waarop de apostelen worden
aangeroepen moet deel uitgemaakt hebben van een lokaal bestemd voor de periodieke
grafmaaltijden, die bij de Christenen van dien tijd even goed in gebruik waren als
bij de heidenen. Om deze samenkomsten, waarbij de doode tegenwoordig geacht
werd en die steeds op het graf of in de onmiddellijke nabijheid er van gevierd werden
een passende omgeving te bezorgen, richtte men oorspronkelijk een landelijk prieeltje
in, later meestal vervangen door een muur met afdakje, die minder zorg vereischte
en de aanzittenden beter beschutte. Om echter de illusie van het landelijke te behouden
bootste men op dien muur het oude prieel na. Zoo'n afdakje of prieeltje, waarin men
de nagedachtenis van een gestorvene vierde, heette memoria (‘gedenkteeken’). Als
dus de ‘Kroniek der Pausen’ vertelt, dat Anacletus voor Petrus een memoria inricht,
moeten we denken aan zoo'n lokaal voor grafmaaltijden.
De inrichting der memoriae is ons uit inscripties vrij nauwkeurig bekend. Daar
lezen we van zitbanken, fonteintjes enz.; kortom: we vinden er alles terug, wat de
opgravingen in San Sebastiano aan het licht brachten. Zelfs het krassen op den muur
schijnt oude gewoonte geweest te zijn. Er is tenminste een inscriptie bekend, waarin
de eigenaar vriendelijk verzoekt den wand of het afdakje niet te beschrijven of te
beteekenen. Maar wij kunnen ons levendig voorstellen, dat de vromen, die gedurende
de bange tijden van Valerianus' vervolging de gevaarlijke eer genoten van een maaltijd
op het graf der apostelen, die gewichtige gebeurtenis hebben willen vereeuwigen!
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Juist dat er betrekkelijk zoo weinig namen staan, mag als een sterk bewijs beschouwd
worden voor den geringen duur van Petrus' en Paulus' ‘verblijf’ ad Catacumbas. De
vergelijking van de bekende inscripties met de nu aan 't licht gebrachte
architectonische gegevens stelden den heer Styger in staat een betrouwbare
reconstructie te geven van de memoria, waarin in de derde eeuw Petrus en Paulus
herdacht werden. Ze was het volmaakte evenbeeld van het in steen nagebootste prieel
der heidenen.
Hoe eenvoudig nog dat alles om de apostelen heen! En toch ligt hier de oorsprong
van de latere grootschheid. Van de eenvoudige memoria, waar de aanzittenden hun
naam krasten in den stuc van den geschilderden tuin, brengt één stap - het edict van
Konstantijn - het Christendom tot de machtige basilieken van het Vatikaan en den
weg naar Ostia. Dan maakt het eenvoudige gedenkteeken aan de Via Cornelia plaats
voor de prachtigste kerk der wereld. Dan verandert het aschkistje, waardoor
onophoudelijk een dun waterstraaltje vloeide, dat het zand er onder schoon waschte
- dat gewasschen zand lag nu nog in het afvoerkanaaltje - in de wondermooie fontein,
die paus Damasus vóór de nieuwe Vatikaansche basiliek oprichtte om den geloovigen
gelegenheid te geven vóór het betreden van het heiligdom zich de handen te wasschen:
‘Veelkleurig schilderwerk verft van boven af het glasheldere water. Het groene mos
glanst onder in weerschijn en het goud boven blinkt groen. Het hemelsblauwe vocht
ligt in schaduw onder het er over hangend purper. Het lijkt alsof de zoldering golft
in 't rimpelend water’... Prudentius vindt geen woorden genoeg om de pracht van dit
kunstwerk te schetsen. En toch is al die uiterlijke pronk koud naast de innige warmte
van de eerste tijden. Delehaye had wel gelijk, toen hij schreef: ‘Rien n'est beau comme
le culte du martyr tel que nous l'entrevoyons dans la poésie des origines. C'est
l'hommage respectueux et reconnaissant de la communauté à celui qui s'est sacrifié
pour elle; c'est la confiance en celui qui a tout donné au Christ, dont il peut désormais
tout attendre; c'est la prière
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qui monte vers lui, simple et discrète, comme celle que nous relevons sur cette
épitaphe rustique: in orationis tuis roges pro nobis quia scimus te in Christo (vraag
iets voor ons, als ge bidt, want wij weten, dat gij met den Heiland zijt)’. De simpele
memoria gaat ons als geloofsuiting boven de trotsche basiliek.

III.
Na de overwinning begon de Kerk de geschiedenis van het verblijf der apostelen in
Rome en hun marteldood te preciseeren en te fixeeren, speciaal die van Petrus. Ze
richtte op alle plekken, waaraan herinneringen verbonden waren, kerken op. Santa
Pudenziana en Santa Prassede wijzen op Petrus' verblijf ten huize van Pudens, wiens
beide dochters Pudentiana en Praxedis door vroomheid uitmuntten. ‘Domine quo
vadis’ en San Pietro ‘in Vincoli’ vertellen van de begonnen vlucht en de volgende
gevangenschap. Een klein kerkje, dat verdween, toen de tegenwoordige Sint Pieter
gebouwd werd, duidde de juiste plek van den marteldood aan - die echter eveneens
gelocaliseerd werd bij San Pietro ‘in Montorio.’ - De basiliek zelf verrees boven het
oorspronkelijk graf.
Ook de korte ballingschap, die in later tijd de heilige overblijfselen hadden moeten
verduren in de streek ad Catacumbas werd niet vergeten. Het is zelfs zeer
waarschijnlijk, dat de ruime kerk, die paus Damasus daar ter plaatse bouwde, alleen
dank zij haar titel ‘ad vestigia apostolorum’ - ‘waar men sporen van het verblijf der
apostelen aantreft’ - gedurende de eerste helft der middeleeuwen het doelwit van
vele pelgrimstochten bleef.
Later was die naam alleen niet meer voldoende om bezoek te trekken. Het al grover
wordend bijgeloof ging overal zichtbare en tastbare relikwieën eischen. De vage
herinnering aan een grafprieeltje wekte toen geen belangstelling meer bij de
geloovigen. Zich schikkend naar den geest van zijn tijd bracht een paus uit de negende
eeuw - waarschijnlijk Paschalis I, die het gebeente van vele mar-
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telaren uit de Katakomben naar Rome vervoerde - het lijk van paus Fabianus
(236-250), dat tot dus ver in de pauskrocht in de katakomben van Sint Calixtus rustte
en waarschijnlijk eveneens dat van den heiligen Sebastiaan, die volgens de weinig
betrouwbare beschrijvingen van zijn leven onder Diocletianus als martelaar stierf en
ad Catacumbas begraven werd, naar de basiliek ‘ad vestigia apostolorum’ over. De
kerk heet voortaan die van de heiligen Sebastianus en Fabianus.
Bij hun ijverige onderzoekingen achter den muur met de opschriften, waar ze nog
andere ‘sporen van het verblijf der apostelen’ hoopten te vinden, ontdekten de gravers
onverwachts vlak onder het moderne plaveisel der kerk drie bijna volkomen
ongeschonden steenen doodkisten, waarvan geen enkele inscriptie of ander teeken
de aanwezigheid had doen vermoeden.
In een van deze sarkophagen ligt een gebalsemd lijk in duidelijk herkenbare
windsels. Tusschen die windsels vond men sporen van reukwerk en naast het lijk
sponsen, die nog geurden van welriekende oliën. Dwars over de borst lag een takje,
dat in stof uiteenviel, toen men het aanraakte.
De tweede sarkophaag bevat slechts dooreenliggende beenderen - zijn het die van
den heiligen Sebastiaan? De derde daarentegen een goed bewaard lijk, dat te oordeelen
naar de gestalte en de kleine voeten een jong meisje geweest moet zijn. Ook uit dit
graf steeg, toen het geopend werd, een zoete geur op.
Hier strijkt door het onbewogen verslag der opgraving een ademtocht van
Franciscaansche poëzie!
Maar niet alleen de poëzie trekt voordeel van deze ontdekking, ook de hagiographie
wint er iets bij.
Het lichaam van den heiligen Fabianus, die als paus tijdens de vervolging van
keizer Decius den marteldood stierf, is geïdentificeerd door een marmerplaatje, dat
er naast ligt in de kist en op beide zijden in middeleeuwsch letterschrift den naam
Fabianus draagt. De legende, die het lijk doet overbrengen naar de kerk San Martino
ai Monti binnen
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de muren van Rome, kan dus geen waarheid bevatten. Eerst scheen het alsof ook het
opschrift van een relikwiehouder in de kapel der Albani in de kerk San Sebastiano
zelf, dat als inhoud ‘asch van het lijk, een tand en een relikwie van het hoofd van
Fabianus’ aangeeft, als onbetrouwbaar moest worden gebrandmerkt. Het lijk in de
sarkophaag immers leek ongerept. Om zich zekerheid te verschaffen, verbrak men
de zegels van den relikwiehouder. Daarin bevonden zich drie glazen schalen, die een
beetje stof - dit zal de asch moeten zijn - een tand en een stuk hersenpan bevatten.
Nu men wist waar men te zoeken had, kon werkelijk - zoo verzekerde mij
monseigneur De Waal - geconstateerd worden, dat een deel van het achterhoofdsbeen
en een tand lang na den dood uit het lijk zijn genomen.
Wat een verschil in godsdienstige teergevoeligheid tusschen de tijden, die de
aanroepingen aan de apostelen op den gepleisterden muur krasten en in de herinnering
aan het kort verblijf van hun overschot daar ter plaatse voldoende motief zagen tot
het bouwen van een prachtige kerk, en de periode in de menschelijke geschiedenis,
die tanden en stukken schedel uit het aardsche hulsel van een heilige neemt alleen
om van vlak bij relikwieën te kunnen aanbidden! Hoe ver zijn we hier van het door
Delehaye geciteerde: ‘vraag iets voor ons, als ge bidt, want we weten, dat gij met
den Heiland zijt’ en van de dagen, toen een zakdoekje in aanraking gebracht met den
sarkophaag van een martelaar - of een druppeltje olie genomen uit de eeuwige lamp
boven het graf van een heilige - met vrome nauwgezetheid tot in verre landen
meegedragen, voldoende waren om daar nieuwe kerken te wijden.
In de levensgeschiedenis der apostelen en het voortleven van hun aandenken bij
het nageslacht weerspiegelt zich de geheele ontwikkeling der kerk. De eenvoudige
vroomheid van Aquila en Priscilla, die voor het leven van Paulus hun hals wagen,
de klare godsdienstzin van Regina, die overtuigd is door de kracht van haar waar
geloof
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alleen, zonder middelaar, den weg naar het paradijs te zullen vinden, het innig
vertrouwen van hen, die de hooge voorspraak inriepen van de geliefde dooden, terwijl
zij het lijkmaal gebruikten op de plaats, waar deze voorloopig rustten en de
zelfverloochening van de vroeg-middeleeuwsche pelgrims, die den verren weg gingen
om te bidden op de plek, waar eerst de apostelen ‘toefden’, is door hùn naam
verbonden met de reusachtige letters, die onder den koepelbouw van Michelangelo
op gouden grond de bijna goddelijke macht van Petrus verheerlijken: ‘Gij zijt Petrus
en op deze petra zal ik mijn kerk bouwen en ik zal u de sleutels van het koninkrijk
der hemelen geven.’
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Maria boodschap
Door G.H. Priem.
Gelijk een zachte wind, die 't venster in komt wuiven,
Of speelsche waai van dons van dartelende duiven,
Die stoeien door de lucht, van zonnewarmte zwaar,
Zoo streelde 't langs haar hoofd en handen, en zoo klaar
Een schijn als van de zon en miriaden sterren
Was eensklaps om haar, en zacht harpgezang van verre
Drong tot haar door... Zij sloeg de handen voor 't gezicht,
Bedwelmd door al dit vreemde en 't oogverblindend licht.
En aan bazuingejuich uit zuivre gouden kelen
En zilveren trompet, waar de Engelen op spelen
Lofzangen in het hoogst en allerheiligst rijk,
Was van Gods afgezant de reine stem gelijk.
Zij sidderde als een riet, door sterken wind bewogen,
Gelijk een vogel die, te hoog het nest ontvlogen,
De zon in 't aanzicht ziet en duizelt van den gloed....
‘Gezegende onder alle, o vrouwe, wees gegroet!
Zij niet bevreesd! Ik word van God u toegezonden.
Mijn naam is Gabriël, en ik kom u verkonden
De komst van hem, die is meer dan wij englen saam,
Die beide is: mensch en God... en Jezus zij zijn naam!
De zon rijst uit de zee en doet de golven gloren,
Het licht der wereld wordt op aarde zelf geboren
En stijgt en stijgt aldoor - o opperste genâ! Tot het in 't Zenith staat, welks naam is Golgotha.
Daar voert men eenmaal hem zijn rijk, den hemel, nader,
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Brengt men hem tot de poort van 't huis van God, zijn Vader,
Als eerst den beker vol van 't bitterst wereldwêe
Hij heeft geledigd in den hof Gethsemané.
Gij zult zijn moeder zijn, o vrouw van God verkoren.
Uit mensch worde de mensch, uit God de geest geboren.
Oneindig is de geest, maar 't broze lijf verdwijnt,
Wat God is, keert tot God, in 't licht, dat eeuwig schijnt.
Elisabeth, uw nicht, draagt onder hare leden
Het kind, dat zij zoo lang alrêe had afgebeden,
Dat kind is de heraut, wiens woord voorgoed verstomt
Bij 't koningswoord van die daar zeeg'nend na hem komt...
Van deze wereld zal diens koninkrijk niet wezen
En klein is 't kuddeke, dat hij heeft uitgelezen
Om, als hij eenmaal troont aan 's Vaders rechterhand,
Een licht te zijn op 't pad door 't donkre menschenland.
Zij zullen dolen hier en ginds, naar alle zijden,
Gehaat, getergd, gejaagd, maar in het bitterst lijden
Zal in hen zijn een hooge en wonderlijke kracht,
Die zekerlijk hun zegt: zij zijn van Gods geslacht.
Zooals het vuur de proef voor 't goud is in den oven,
Is 't leed de loutering voor die oprecht gelooven,
En zonder leed geen vreugd, geen heil en geen genâ..
De weg naar Edens tuin gaat over Golgotha.
Daar zullen velen zijn, die zich naar Jezus noemen,
Die hem hun Heer en God en Zaligmaker roemen,
Doch die hem niet verstaan en voor wier aangezicht
Een valsche schijn slechts is van dwalend nevellicht.
Zoo zal zijn woord dan zijn èn zwaard èn palmtak tevens,
Voor d' eene nacht des doods, voor d' ander licht des levens.
Want Jezus woorden zijn een vollen tuin gelijk,
Aan bloemen en aan ooft en frissche waatren rijk.
Hoe klinkt er 't klaar gejuich der zuivre rotsfonteinen,
Wier water ruischt naar 't dal door kloven en ravijnen,
Langs bloemen en langs gras, terwijl het gouden riet
Zijn vlosse pluimen naar den blauwen hemel schiet.
Hoe voert er 't speelsche hert het jong van enkle weken
Naar 't moes en groene kruid aan de oevers van de beken!
Hoe soemt de bij er rond bij 't garen van haar schat,
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Van zoeten bloemengeur en zonneweelde zat.
De druiven rijpen er in 't loof der rosse blâren,
Op de akkers knakt de halm haast onder 't wicht der âren,
De lucht is vol van zang en dartel vogelspel
En door het water schicht de zilveren forel.
Men wordt er nimmer moe de wonderen te aanschouwen
Van beek en wei en woud en bergen en landouwen. Zoo, als een lusthof, is des Heilands heerlijk woord,
Maar hij, die in wil gaan, treft voor de nauwe poort
Den Cherub met het zwaard, die Adam heeft verdreven
Uit d'eersten hof, den mensch eenmaal tot woon gegeven,
Opdat het menschgeslacht in stage loutering
In 't eind den hoorn des heils van 't reddend outer ving.
Slechts zij wier hart als kneedbaar was is, in wier oogen
De haat niet opvlamt, maar een eindloos mededoogen,
Zij komen door de poort in den gewijden hof
En wandlen in de schaûw van 't eeuwig groenend lof.
Maar weinigen, o vrouwe, is dat geluk gegeven!
De letter doemt ten doode, alleen de geest doet leven.
De letter is het zwaard, de geest de palmentak.’
En wijl nog Gabriël de laatste woorden sprak,
Klonk daar een hemelsch koor van harpen en van veêlen,
Een blij gezang van zachte en lieflijke englenkelen,
En om haar was een geur van myrrhe en wierook beî,
Die als een zware droom zich op haar oogen leî.
Zij zag naar d' engel op, doch deze was verdwenen,
En alles was als straks vóor hij haar was verschenen.
Daar klonk noch harp, noch vêel, noch zingende trompet,
't Was alles stil als steeds in 't kleine Nazareth.
Maar van haar oogen is de droom niet weer geweken,
En of zij waakte of sliep, zij hoorde de' engel spreken:
‘Het licht der wereld stijgt, - o opperste genâ! Tot het in 't Zenith staat, welks naam is Golgotha...’
En weenend doolde ze om, ontweek ze vrind en magen,
Voor 't lot beducht van 't kind, dat ze onder 't hart zou dragen.
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Binnenlandsch overzicht.
Economische crisispolitiek.
Er is, in meer dan één opzicht, van dezen oorlog te zeggen dat er nog nooit te voren
zóó een geweest is. Allerlei punten voorbijgaande, wijs ik hier slechts op dit eene:
het sterk sprekende dubbele karakter van deze worsteling, nl. als militaire èn als
economische krijg. Alle oorlogen hebben door het verbreken van de
handelsbetrekkingen tusschen de oorlogvoerenden, hun economische schaduw met
zich meegevoerd. Meer dan een schaduw, een nevenverschijnsel, was de economische
oorlog echter, vóór den tijd van Napoleon, zelden. Het is zelfs vrij vaak voorgekomen
- onze eigen geschiedenis getuigt er niet weinig van - dat het economische
schaduwbeeld het militaire conflict slechts zeer verkort en verkleind weergaf en dat
men genoegelijk handel dreef met den vijand. De afschaffing der huurlegers heeft
zulk een toestand vrijwel onmogelijk gemaakt1) of dien althans teruggebracht tot
geringen en verborgen omvang. Maar toch is het, meer dan die afschaffing, het feit
der gewelddadige samenklinking van het Napoleontische Europeesche Rijk tegenover
Engeland geweest, dat den economischen oorlog als zelfstandig verschijnsel, als
welbewust opgezet krijgsmiddel sterk heeft doen opleven. Engeland is de bakermat
van den economischen oorlog als zelfstandig verschijnsel; de positie van dat land
als eilandenrijk heeft het, zoodra het een machtige vloot had, tot het voeren van zulk
een oorlog, in staat gesteld. En dat heeft het dan ook krachtig en onbarmhartig gedaan,
zonder zich ooit veel te storen aan recht of menschelijkheid. De ‘Akte

1) Vrijwel... maar het handelsbloed kruipt, waar het niet gaan kan. Heeft men zelfs gedurende
dezen oorlog niet in Engelsche en Fransche bladen kunnen lezen dat er Engelsche en Fransche
handelaars waren die stilletjes zaken deden met den gehaten ‘Boche’? ‘Le veau d'or est
toujours debout!’
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van Navigatie’ is het eerste groote symptoom geweest van den economischen oorlog
die zelfstandig, niet als Begleiterscheinung, werd gevoerd. Die ‘Akte’ was rechtstreeks
tegen ons land gericht en wij genieten dan ook de eer van in de geschiedenis het
eerste doel en... slachtoffer te zijn geweest van Engelands economisch oorlogssysteem.
De tweede groote uiting van denzelfden krijgsvorm was Napoleons
‘Continentaal-stelsel’, waardoor onze handel en scheepvaart het zwaarst werden
getroffen, doordien wij in de klem zaten tusschen Frankrijk en Engeland, precies
zooals wij thans in de klem zitten tusschen Duitschland en Engeland.
Thans beleven wij de derde groote uiting van den zelfstandigen, welbewust en om
zichzelfswille gevoerden, economischen oorlog. Ook nu weer is het Engeland dat,
zij het dan ook thans met hulp van Frankrijk, dien oorlog voert. Ook nu weer waves
Brittannia the rules omdat het dit kan doen doordien het rules the waves. Ook nu
weer zijn wij, evenals tijdens het Continentaal-stelsel, le dindon de la farce. Maar
de politieke constellatie der oorlogvoerenden èn, niet minder, de omstandigheid dat
sedert Napoleon de volkeren in economischen zin nog veel meer van elkander
afhankelijk zijn geworden, maakt de toestand voor ons thans nog heel wat ernstiger
dan toen. De economische oorlog staat ditmaal - en dit is voor 't eerst in de
geschiedenis - als machtsmiddel volkomen gelijkwaardig naast den militairen krijg,
wordt althans door een der oorlogvoerende partijen steeds als zoodanig op den
voorgrond geschoven. Zoo wordt het moment der ‘oorlogsnoodzaak’, dat Duitschland
als het beslissende proclameerde toen het in België binnenviel, door Engeland
volkomen eender gebezigd in den economischen krijg. Nederland lijdt? Onrechtmatig?
Ja maar, Engeland vindt het ‘oorlogsnoodzaak’. Men kan Duitschland niet economisch
worgen, niet snel genoeg althans, zonder Nederland ook een weinig de keel dicht te
knijpen. Macht boven Recht, hier, zoowel als ginds. Alleen doen de Duitschers het
ruwer, omdat zij toevallig het militaire aangezicht van god Janus aanbidden en doen
de Engelschen het onbloedig omdat zij sterker staan als ze naar het economische
aangezicht opzien. Oorlogsnoodzaak voor allebei. Macht boven recht. De Reactie
der Kracht. En wee den kleinen en zwakken!
***
Onder deze omstandigheden blijft, tot nu toe, de maag het eenige lichaamsdeel, gelijk
ik de vorige maal schreef, waarin Neder-
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landers door den oorlog worden getroffen en het is verklaarbaar dat men dan ook in
ons land aan de maagquaestie buitengewone aandacht schenkt. Wij zijn door den
oorlog, en voornamelijk door de maatregelen der belligerenten (in 't bijzonder der
Ententemogendheden) te onzen aanzien, in een uiterst moeilijke en, economisch
bezien, curieuse positie gebracht. Wij zijn in vrede maar onze Regeering ziet zich
nochtans gedwongen om met betrekking tot ons economisch leven een houding aan
te nemen bijna als waren wij in oorlog; de moeilijkheden die ze daarbij ontmoet zijn
groot en zouden althans zeker niet grooter zijn indien wij met Duitschland in oorlog
waren (wel te verstaan: de economische moeilijkheden). De Regeering ziet zich dus,
in een land dat nog voor den oorlog gespaard bleef, door den oorlog genoopt tot een
geheel abnormale, hier en daar schier socialistische bemoeienis met het economisch
leven. En ze ondervindt daarbij tweeërlei, nagenoeg even groote, bezwaren. Eenerzijds
belemmeren de maatregelen der oorlogvoerenden - der oorlogvoerenden die de
Regeering dwongen tot haar abnormale politiek - in hooge mate de uitvoering van
die politiek en ze doen dat steeds meer. Het lijdt geen twijfel of de Regeering zou,
indien er daarbuiten geen oorlogvoerenden waren en ze haar abnormale politiek in
vollen Europeeschen vrede had uit te voeren - maar dan zou, voor een
niet-socialistische regeering, de ratio ervan weer zijn vervallen! - dit veel
gemakkelijker kunnen doen dan thans. Anderzijds ontmoet de Regeering een nagenoeg
even groote binnenlandsche zwarigheid in het psychologische feit, dat de massa der
bevolking er niet meer in slaagt om zich een klare en krachtige voorstelling te maken
van onzen internationalen toestand. Ze stelt aan de economische politiek der Regeering
die voortgekomen is uit den oorlog en belemmerd wordt door den oorlog,
vredes-eischen. Er is voor een Regeering geen moeilijker positie denkbaar.
Internationaal zit ze reeds in de klem tusschen de eischen van Engeland en die van
Duitschland. Maar bovendien wordt ze óók nog bekneld tusschen de eischen der
oorlogvoerenden die meer en meer (dit geldt weer met name voor Engeland) doen
alsof wij niet neutraal zijn, en de eischen der eigen bevolking op wie de proclamatie
van onze neutraliteit psychologisch allengs zoo is gaan werken, dat ze den oorlog
negeert en gevoed wil worden als in vollen vrede. Welke heksenmeester zou deze
demonische puzzle weten op te lossen?
De hier geschetste toestand heeft nog uit een bijzonder oogpunt bezien een
belangwekkend aspect. Namelijk uit het oogpunt
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der algemeene inrichting van onze maatschappij. Wat leeren ons deze twee, tot nu
toe voor ons onbloedige, oorlogsjaren ten aanzien der toepasselijkheid van het
socialisme in vredestijd?
Eenerzijds mag men, uit de wemeling van gebreken die een omvangrijke
Regeeringsbemoeienis met het economische leven thans blijkt te vertoonen, niet
zonder meer afleiden dat hiermede de onuitvoerbaarheid van het socialisme zou zijn
aangetoond. Om twee redenen niet. Ten eerste omdat een socialistische Regeering
in vollen Europeeschen vrede - en dat is toch ook voor het socialisme de toestand
dien men als normaal moet aannemen - niet zou hebben te kampen met de
internationale belemmeringen der economische Regeeringspolitiek waarop ik zooeven
wees. En ten tweede ook niet omdat zij zou kunnen beschikken over eene gestadig
opgebouwde en voltooide organisatie van het economisch leven, over een economisch
Regeeringsapparaat, dat de tegenwoordige Regeering niet bezat, dat ze slechts
gebrekkig, in der haast, fragmentarisch en als noodhulpvormen losjes ineen moest
timmeren en waarbij ze, als niet-socialistische Regeering, steeds er op bedacht moest
zijn om vooral niet dieper in te grijpen dan strikt noodzakelijk scheen en om de
nood-organisaties na het sluiten van den vrede zoo spoedig mogelijk weer te doen
verdwijnen. Dergelijke scrupules zou een socialistische Regeering natuurlijk allerminst
hebben. Denkt men zich dus een oorlog als deze, uitgebroken in een socialistische
maatschappij (de socialisten zullen natuurlijk zeggen dat het ondenkbaar is1)) en in
die omstandigheden eveneens

1) De bekende marxist R. Kuyper heeft onlangs in De Socialistische Gids een stel nieuwe
formules voor tal van economische begrippen gegeven en daarbij er naar gestreefd, deze ook
voor niet-socialisten bruikbaar te doen zijn. Veelal is hij in dit streven geslaagd. Niet geheel
echter in zijn formule voor ‘de maatschappij’ die hij omschrijft als ‘een complex van menschen
die, voornamelijk door hun levenswil en den hier uit voortvloeienden arbeid ter verkrijging
van levensbenoodigdheden, in bepaalde (met en door de wijze van arbeiden veranderende)
verhoudingen staan en bepaalde (met en door de wijze van arbeiden veranderende)
bewustzijnsvormen hebben en, zonder beteekenend contact met menschen buiten dat complex,
leven en arbeiden’. Hoeveel aantrekkelijks deze formule ook heeft, er zit, voor een
niet-socialist, te veel historisch-materialisme in. Onder andere heb ik bezwaar tegen de
uitspraak dat de arbeid der menschen die den maatschappijvorm determineert, zou strekken
‘ter verkrijging van levensbenoodigdheden’. Dat is, tenzij men aan het woord
‘levensbenoodigdheden’ een geheel willekeurige beteekenis zou willen geven, volstrekt niet
het geval. De marxist miskent hier m.i. weder de immaterieele roerselen, niet als secundaire
maar als primaire beweegredenen. Zoo zijn tal van oorlogen in 't geheel niet door
materialistische doch door idealistische verlangens ontstaan (men denke slechts, wat dezen
oorlog betreft, aan het krijgsdoel van Italië en aan dat van Frankrijk). Vele zijn terug te
brengen tot het algemeen-menschelijke streven om macht te oefenen, dat wil zeggen om
eigen wil (van een volk of van een individu) op te leggen aan een ander. Dat houdt niet met
eenig maatschappelijk stelsel verband en daarom kan ik niet gelooven aan een verdwijnen
van het verschijnsel des oorlogs tengevolge van het socialisme.
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een neutraal Nederland, dan moet men zich voorstellen dat een Nederlandsche (dàn
socialistische) Regeering wel de zelfde buitenlandsche moeilijkheden zou
ondervinden, maar tegen de binnenlandsche allicht beter gewapend zou staan. Een
luchtig getimmerde loods mag men niet beoordeelen als een duurzaam gebouw.
Anderzijds echter mag evenmin uit hetgeen thans geschiedt, worden afgeleid dat
het met het socialisme toch wel beter blijkt te gaan dan de tegenstanders dachten.
Dat mag niet, óók al weer om twee redenen. Ten eerste omdat de stukjes socialisme,
die men thans, door nood gedwongen, in praktijk moet brengen, toch nog slechts
fragmentarisch en eigenlijk min of meer dilettantisch socialisme opleveren zoodat
ze weinig of niets beteekenen als proeven van een complete socialistische
maatschappij. En ten tweede omdat, wat ook de reden moge zijn der gebrekkige
werking dezer fragmenten, die gebrekkigheid dan toch maar een feit is en zeer wel
zou kunnen worden veroorzaakt, niet door het fragmentarische van hun toepassing
in een overigens nog geheel kapitalistische maatschappij, maar door het wezen van
het stelsel waaraan zij tijdelijk zijn ontleend. Het is zeer wel mogelijk dat ook een
socialistische Regeering in een reeds lang volgens socialistisch stelsel bestuurd land
en in een omgeving van andere socialistische gemeenschappen toch dergelijke
binnenlandsche moeilijkheden zou hebben ondervonden als het tegenwoordige
bewind. Zelfs ook in vredestijd. Mijns inziens kan dan ook de tegenwoordige
economische crisispolitiek wel de socialisten tot eenige voorzichtigheid vermanen
en tot eenige bescheidenheid in het critiseeren van ‘kapitalistische’ regeerders, maar
geeft zij geen houvast aan eenig ietwat stellig oordeel omtrent de uitvoerbaarheid
van het socialisme. Noch in negatieven noch in positieven zin.
***
Wat mij vooral de onderstelling niet gewaagd doet schijnen dat ook in een
welgevestigde socialistische maatschappij de bestuur-
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ders voor dergelijke binnenlandsche moeilijkheden zouden kunnen staan als onze
regeerders thans, is het feit dat de oorsprong van die moeilijkheden goeddeels van
psychologischen aard is, niets te maken schijnt te hebben met eenig maatschappelijk
stelsel.
Er is allengs, naast een wijd verspreide ontevredenheid omdat niet alles gaat zooals
men meent dat het zou moeten gaan, een bijna even wijd verspreid wantrouwen
gegroeid. Men zoekt de oorzaak der vele gebreken van den tegenwoordigen toestand
in allerlei geknoei.
Nu is er, en wordt er, ongetwijfeld veel geknoeid. Met allerlei listige kunstgrepen,
waarvan de gewone praktijken der grenssmokkelaars nog maar de allergoedigste
zijn, hebben tal van individuen zich verrijkt ten koste van anderen òf van de reputatie
van Nederland. Maar het gevolg is geweest (een gevolg nog veel erger dan de oorzaak)
dat nu ook bijna iedereen is gaan denken dat bijna iedereen knoeit. Het is een oorlog
van wantrouwen geworden ‘van allen tegen allen.’ Dit, dat het onderlinge vertrouwen
dat vóór den oorlog onder ons volk nog redelijk wel leefde (in vergelijking met andere
natiën), thans totaal is verziekt en vermolmd, is wel het allerergste kwaad dat de
oorlog bij ons heeft gesticht. Veel erger dan de materieele schade die hij ons
berokkent. Dien kan men, binnen korten of langen tijd, te boven komen. Maar zullen
wij ooit het ellendige gif van het sluipende wantrouwen uit het geestesbloed van ons
volk weer kunnen verwijderen, zóó dat de geestelijke constitutie onzer natie weer
wordt als vóór den oorlog? Voorheen was Frankrijk de groote lijdster aan deze ziekte
van het algemeene wantrouwen; iedereen werd daar tot elke knoeierij in staat geacht
en temeer naarmate hij hooger geplaatst was. De oorlog heeft Frankrijk uit dien poel
van nationaal-moreele verzieking opgerukt en heeft het Fransche volk weer geleerd
wat het haast niet meer kon: zichzelf en zijne leiders vertrouwen. Het eeuwige ‘Nous
sommes trahis!’ is daarginds verstomd. Het is, helaas, bij ons opgeklonken. De
nationale ziekte van corruptie en van verdenking van corruptie, in Frankrijk bij
tooverslag verdwenen, is naar ons land overgeslagen. Schier niemand laat ze
onaangetast. Bijna gansch Nederland staat onder verdenking van te knoeien of
verdenkt de rest van het volk van knoeien. En degenen die dit gif hebben helpen
verspreiden door stelselmatig de voorstelling te wekken en te onderhouden alsof
werkelijk hier te lande zoowat iedereen knoeide, konkelde en zichzelf en anderen
verkocht en alsof de Regeering
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eigenlijk het hoofd was van een reusachtige bende smokkelaars en boeven, genaamd
‘het Nederlandsche volk’, die hebben daarmede een ontzaglijk kwaad aangericht.
Zij hebben de achterdocht van Engeland en deszelfs vrienden jegens ons versterkt
en de internationale moeilijkheden voor ons land dientengevolge verzwaard. Zij
hebben Nederlands goeden naam in den vreemde roekeloos bezwadderd. Maar zij
hebben bovendien het onderling vertrouwen van het volk en het vertrouwen in de
eerlijkheid zijner Regeerders omver gestooten. En dat is het ergste.
Zouden nu de socialisten meenen dat zulk een moreele inzinking, zulk een
verzieking van de nationale psyche, in een socialistische maatschappij niet zouden
kunnen voorkomen en dat hun leiders immuun zouden blijven voor eenig ernstig
wantrouwen in hun bedoelingen, dan zou ik hun toch in vier woorden een Memento
willen toeroepen: De staking van 1903! Want die is ondergegaan in een wild tempeest
van onderlinge beschuldigingen en in den roep: Wij zijn verraden!
Trouwens, om te kunnen vertrouwen moet men eerst recht kunnen waardeeren.
En leert nu het geval van de A.N.D.B., dat aan Het Volk de bittere verzuchting ontlokte
over het gemis aan waardeering van geestelijken arbeid onder de arbeiders, niet
welk een luttel besef van de verdiensten der leiders er nog onder de socialistische
arbeiders bestaat? Ik heb in der tijd, in het begin der jaren '90, in tal van woelige
vergaderingen in Plancius, in Adamas en dergelijke Amsterdamsche vergaderlokalen
in de Jodenbuurt, de wording van den Diamantbewerkersbond meegemaakt. De
meesten die dat met mij deden, geloofden geen oogenblik in de mogelijkheid om in
den bij uitstek wanordelijken, individualistischen, door tegenstrijdige groepsbelangen
verdeelden hoop schreeuwende Joodjes eenige organisatie te brengen. Henri Polak
heeft het wonder verricht. Hij heeft zelfs, met Jan van Zutphen, van de bende van
weleer een model-organisatie gemaakt, in alle opzichten zóó sterk als eenige
arbeidersorganisatie ter wereld. Maar nu hij en zijn medebestuurders zich tot die
diamantbewerkers wenden met het toch waarlijk niet onbescheiden (doch reeds
eenmaal afgewezen) verzoek om hun ‘rechtspositie te regelen’ zooals reeds geschied
is voor het overige gesalarieerde personeel van den Bond en zooals door de
socialistische arbeiders steeds ten eisch wordt gesteld aan elken werkgever - nu wordt
hun dat, ten tweeden male, geweigerd. En nu moeten zij, die den Bond hun schepping
weten, in arren moede heengaan als waren zij schepsels van dien Bond.
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Is ook dit geschikt tot vestiging van het geloof dat in een socialistische maatschappij
de leiders meer zouden worden vertrouwd en beter worden gewaardeerd dan onze
Regeerders thans?
***
Intusschen is de ellendige en schandalige veldtocht van wantrouwen en laster die
tegen de Nederlandsche Regeering in 't algemeen en tegen minister Posthuma in 't
bijzonder gevoerd is, althans in de Volksvertegenwoordiging totaal in 't zand geloopen.
Zelfs kan men zeggen dat de heer Posthuma in de beide Kamers niet slechts is
gewaardeerd maar zelfs geëerd. In de Tweede geschiedde dit laatste vooral door de
heeren Schim van der Loeff en Patijn, in de Eerste door den heer Bergsma die
bovendien een welverdiende afstraffing gaf aan den zwerm van betweters en
stokebrands, waardoor ons landje thans overgonsd is. Ik constateer dan ook met groot
genoegen dat ik mij vergist heb toen ik de vorige maal schreef: ‘Van dankbaarheid
zal men daarbij (nl. bij de behandeling van de Distributiewet) vermoedelijk wel
weinig merken’. Men heeft integendeel van die dankbaarheid wèl wat gemerkt.
Dat het zoo geloopen is, mag, althans voor wat de Tweede Kamer betreft, verbazend
heeten. In die Kamer toch was van zoo vele zijden te kennen gegeven, vooral bij de
behandeling der interpellatie-Schaper, dat het gansche beleid van Minister Posthuma
en al de grieven die men daartegen had, bij de behandeling der Distributiewet aan
de orde zouden komen, dat dit college het aan zichzelve en aan het volk verplicht
moest rekenen om dat woord nu ook gestand te doen. Er is echter niets van vervuld;
over het beleid des Ministers is een klein, mak en slap discussie'tje gevoerd en het
is overigens goeddeels weggeduwd met de opmerking dat dit een afgedane zaak was.
Des te beter. Maar de Kamer, en de agitatie die haar had gedreven, maken hiermee
toch geen heel mooi figuur.
De Distributiewet zelve (met bijbehooren) is, onder den druk van vacantieverlangen,
vrij haastig afgedaan. De discussie daarover levert dan ook weinig stof voor nader
gewag in dit overzicht.
Maar ook dit strekt de Kamer weinig tot eere, dat ze, na herhaaldelijk uren te
hebben verspeeld aan kleinigheden, nu met zevenmijlslaarzen heenliep over een
zaak, die precies het hart raakte van wat er leefde in den geest des volks.
Misschien moet men echter aannemen dat ze nog bijtijds had ingezien: het sop
was de kool niet waard.
***
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Zoo gaan we dan straks weer een nieuw parlementair zittingsjaar in. Helderder dan
verleden jaar is de politieke hemel voor ons zeker niet. In militair opzicht niet. En
allerminst in economischen zin. Zwaar drukt de hand van Engeland, de ‘vriend der
kleine naties’ op het economische leven van Nederland. Engeland, dat ten strijde
toog tegen de leuze der ‘oorlogsnoodzaak’ waarmee Duitschland in België binnenviel’,
bezigt precies hetzelfde parool om ons, economisch, te kunnen overheerschen. Het
heet noodig dat Duitschland zoo snel mogelijk worde uitgehongerd opdat de oorlog
zoo spoedig mogelijk eindige. En een menigte verdwaasde Nederlanders praten die
redeneering nota bene na, zonder zich er om te bekreunen dat ze tegen Nederland is
gericht en waarschijnlijk zonder daarin het parool der ‘oorlogsnoodzaak’ te herkennen
dat ze in de Duitschers zoo terecht hebben verfoeid.
In internationalen zin wordt de toestand voor ons vooral daarom hachelijker, omdat
de maatregelen van Engeland de strekking hebben - misschien slechts bijzakelijke,
maar dan toch even reëel - om ons af te dringen van onze neutrale positie. Wat militair
is mislukt wordt nu economisch op ons toegepast. Ons recht van neutralen staat, op
handel drijven met wien ons goed dunkt, wordt feitelijk ontkend en schromelijk
verminkt.
Dat wil zeggen dat ons goed recht om neutraal te zijn en neutraal te blijven, om
geen partij te kiezen, schoon ook al weer vastgelegd in prachtige internationale
tractaten, willekeurig wordt verfrommeld.
En toch is het recht om neutraal te zijn even goed als dat om partij te kiezen een
uiting van het meest primordiale recht van elken souvereinen staat: zijn eigen lot te
bepalen, zichzelf te zijn.
Dat recht tracht onze Regeering nu reeds twee jaren lang voor ons te handhaven.
Maar wij leven in een moment van de reactie der Kracht tegen het Recht.
En wij ondergaan de wereldhistorie - als alle andere volken. Ook als die welke,
in schijn, geschiedenis maken.
19 Aug. 1916.
C.K. ELOUT.
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Buitenland.
Het groote offensief der Entente werkt thans aan alle zijden. Aan het westfront is zij
deze maand een weinig gevorderd, voet voor voet met een overmacht van 6 tegen 1
de Duitschers terugdringend, waarbij door de zware artilleriegevechten wederzijds
het ongelukkige gebied aan de Somme meedoogenloos vernield wordt; van een
doorbreken der Duitsche liniën is hier geen sprake, alleen van terugdringen. Als dat
zoo voortgaat, is geheel het bezette Noord-Frankrijk ten doode opgeschreven, dorp
voor dorp, stad voor stad. En op Noord-Frankrijk zou dan België, het zwaar bezochte,
moeten volgen, voet voor voet. De ongelukkige bevolking achter de liniën moet hare
woonplaatsen verlaten of wordt van daar weggevoerd. Dit laatste geeft aanleiding
tot hartverscheurende tooneelen, vooral waar de Duitsche militaire overheid het
noodig heeft geacht die bevolking elders aan het werk te zetten tot verkrijging van
levensonderhoud of om andere redenen. Men spreekt van een krachtige pauselijke
nota over die wegvoering, waaraan van Fransche zijde nog veel minder oorbare
motieven worden toegeschreven. Het is niet volkomen duidelijk, wat daar bij Rijssel
en Roubaix gebeurt, maar zeker is het, dat het lijden der bevolking er zwaar is. Zou
men in Frankrijk en België bereid zijn dit alles te lijden, nog vele maanden lang?
want het terugdringen gaat zeer langzaam en absolute vernieling en ontvolking van
gansch Noord-Frankrijk en half België staat te wachten, als het zóó voortgaat. Men
vergete verder niet, dat de aanvallende partij veel zwaarder verliezen lijdt dan de
verdedigende. Zou dan, als eindelijk, na maanden en maanden, misschien de Duitsche
legers door de overmacht op eigen gebied zijn teruggedrongen - zou dan wat de
aanvaller over heeft nog voldoende zijn om de Duitsche nederlagen te voltooien?!
En zou op die wijze dan het ‘groote doel’ bereikt kunnen worden?! Ernstige twijfel
is gerechtvaardigd. En als dit zoo is, mag de vraag worden geopperd, of een dergelijke
‘overwinning’ der Entente nog de moeite waard zou zijn, vooral ernstig de vraag, of
zij zoo ontzaglijke opofferingen zou verdienen. Die vraag kan niet anders dan
ontkennend worden be-
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antwoord. En dan moet wel nu reeds, nu de hoop op het uithongeren, het uitmergelen
van Duitschland meer en meer hersenschimmig blijkt, nu de gehoopte ontevredenheid
in de Duitsche landen zich blijkbaar beperkt tot kleinen kring, in ieder geval niet tot
een gehoopte revolutie leidt, de gedachte weder opkomen: is het niet beter vrede te
sluiten op eenigszins aannemelijke voorwaarden, ten minste vredesonderhandelingen
aan te knoopen om te zien, of men daartoe komen kan? Nog roept Engeland luide
neen en Frankrijk stemt vol hoop in met dien kreet, maar over een paar maanden,
als de vreeselijke winter zich weder aankondigt... Alleen een werkelijk doorbreken
van de Duitsche liniën door het Engelsch-Fransche massaleger achter de frontlinie,
zou afdoende resultaten waarborgen. Maar daarvan is totnogtoe geen sprake. Er is
nog geen gat in de Duitsche linie, waardoor de Engelsch-Fransche troepenmassa's
achter die linie kunnen stroomen en haar kunnen ‘oprollen’, de Duitsche legers tot
onmiddellijken terugtocht op groote schaal kunnen noodzaken. Zoo lang dit niet
gebeurt, kan de Entente nog geen victorie roepen, al steken sommige Engelsche en
Fransche bladen reeds de trompet der zegepraal. En de Duitschers weten ook veel
te goed, wat die zege zou beteekenen, om er zich niet op voor te bereiden, dat
pogingen daartoe door Joffre en Haig zullen worden aangewend.
Aan het oostfront scheen het tegenover de Oostenrijkers in Galicië daarop te gaan
gelijken. Inderdaad was hier van doorbraak sprake: honderdduizenden gevangenen,
groote buit aan allerlei schenen daarop te wijzen; de Oostenrijkers moesten snel naar
de Karpathen en naar den kant van Lemberg terug om aan omsingeling op groote
schaal te ontkomen. Broesilof en zijn zegevierende scharen namen Brody en Stanislau,
bedreigden het groote centrale punt Kovel. Maar Hindenburg kwam aansnellen uit
het Noorden, werd tot algemeen opperbevelhebber aangesteld, reorganiseerde het
vluchtende Oostenrijksche leger, zette een aantal generaals, zelfs aartshertogen af,
en verving ze door Duitsche. Voorloopig stuitte hij reeds de tallooze Russische
scharen en de krachtige verdediging om en bij Kovel en aan de Karpathen wijst op
wanhopigen tegenstand, waarop wel eens een contra-aanval op de al te snel
vooruitgekomen Russen kon volgen, gelijk die vroeger Galicië en Boekowina weder
van hen heeft bevrijd. Maar voorloopig drongen de Russen hier ver door.
De Entente hoopte thans weder op medewerking van Roemenië, maar de
Roemenen, hoewel blijkbaar aarzelend, wachten nog steeds
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af, voor wie der beide partijen de grillige Mars zich definitief zal verklaren. Zij
versmaden het bezit van Zevenburgen geenszins en hopen zelfs op meer, maar zij
hebben genoeg van de onbaatzuchtigheid der Russen ondervonden om niet voorzichtig
te zijn en zij denken aan den tegenslag van verleden jaar. Zij denken evenmin aan
een doorlaten van Russische strijdkrachten door de Dobroedsja naar Bulgarije, wat
hen onmiddellijk met de Centralen op de wester-, noorder- en zuidgrens in conflict
zou brengen.
Op den Balkan begint juist eindelijk het offensief bij Saloniki maar... het gaat er
van de Bulgaren, Turken en Duitschers uit, blijkbaar om de Entente te voorkomen.
Voorloopig schijnt hier de kans voor de Centralen goed te staan, al is Griekenland,
hoewel morrend over den dwang der Entente, evenmin geneigd de Centralen te
helpen. Ook in Mesopotamië, Perzië en Armenië staat hunne zaak niet wanhopig,
integendeel: de Engelschen zijn ernstig beducht voor den afloop der nieuwe expeditie
in Mesopotamië, van waar alle berichten sinds dagen ontbreken; in Perzië versloegen
de de Turken de Russen, die zelfs aan de oostgrens van het veroverde Armenië
nadeelen ondervonden. De Turken ondernamen weder een poging tegen Egypte, die
echter voorloopig afgeslagen werd, en zij begonnen met succes de opgestane
Arabieren te bevechten.
Daarentegen drongen de Italianen eindelijk Görz binnen aan de Isonzo, waar het
overal begonnen offensief den Oostenrijkers belette een krachtig leger tot afwering
der onstuimige Italiaansche overmacht te vormen. Maar verder kwamen zij voorloopig
niet, evenmin als in Trentino, waar de Oostenrijkers ook verdedigend optreden.
Overzien wij het gansche gevechtsterrein, dan zien wij, dat de aan alle kanten
tegelijk besprongen Centralen - door die gelijktijdige aanvallen belet om hunne
troepen van het eene front naar het andere te voeren - nog allesbehalve overwonnen
zijn, wel langzaam terugwijken in Europa, het sterkst in Galicië, maar in Azië krachtig
stand houden. Onze blik wendt zich naar Afrika, waar de Boerengeneraals(!) Smuts
en Van Deventer het Britsche imperialisme in het uitgestrekte Oost-Afrika - laatst
overgebleven der Duitsche koloniën - onder groote bezwaren definitief helpen vestigen
en de kleine Duitsche legermacht zich wanhopig verdedigt tegen de overmacht, die
ook hier haar in het nauw brengt: een strijd, waarvan het einde weldra te voorzien
is. Dan zal geheel Zuid- en Midden-Afrika in hoofdzaak rood gekleurd zijn en Rhodes'
ideaal verwezenlijkt, met de hulp der Boeren.... De schim van Krüger heft droevig
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waarschuwend den vinger. Botha's politiek schijnt de zegepraal te bevechten maar
ten koste van veel wat den Boeren lief is en hunne traditie bevatte.
Geen nieuws uit het verre Oosten. Wel uit het Westen. Het kleine Denemarken
heeft zich genoodzaakt gezien gehoor te geven aan de vriendelijke en royale
aanbieding van de Vereenigde Staten, die zich willen ontfermen over de verwaarloosde
Deensche Antillen. Die brave, onbaatzuchtige Amerikanen toch! Wel verzet zich
een groot deel der Denen zelf, maar de bewoners der Deensche koloniën hebben er
vrede meê om Amerikanen te worden en de Deensche regeering liet verstaan, dat
Amerika desnoods met geweld zou kunnen nemen wat het goedschiks wil betalen.
Een kleine waarschuwing ook voor ons, voor ons Curaçao, dat zoo verlokkelijk ligt
vóór het Panama-kanaal. Ook met Mexico is de regeering der Vereenigde Staten nog
niet geheel in het reine, maar wat daar eigenlijk op het oogenblik voorvalt is ook al
bedenkelijk mysterieus.
En de laatste berichten wijzen weder op een actie der Duitsche vloot, die voor
maanden verlamd heette, in de Noordzee! Niet minder dan zestig groote en kleine
Duitsche bodems vertoonden zich plotseling weder bij de Doggersbank, ja vernielden
bij de Engelsche kust een paar Engelsche oorlogsschepen. Een nieuwe zeeslag in
aantocht? Zoo werd een oogenblik gedacht. Maar de Duitsche vloot is alweder in de
havens terug zonder de Engelsche gezien te hebben en de Duitsche en Engelsche
‘waarheden’ - ‘officieele mededeelingen’ heeten de laatste plechtig voor de goê
gemeente, die er vlijtig op staat te staren - spreken van een getorpedeerd en gezonken
slagschip aan beide zijden, van gezonken duikbooten. Dat is al meer gebeurd, als
wij ons meenen te herinneren.
B.
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Leestafel.
‘Oorlogsbrieven van Generzijds’ uit het Engelsch van Mrs. Elsa Barker.
Geautoriseerde vertaling. Amsterdam W. Versluys, 1916.
Deze brieven vormen een vervolg op andere, ‘Brieven van Generzijds’, reeds vroeger
door Mrs. Barker uitgegeven. Evenals deze zijn zij haar, volgens haar verklaring,
gedicteerd door den ‘levend dooden’ rechter X. Wij zullen hier geen meening
uitspreken aangaande de vraag of deze brieven inderdaad op de aangegeven
bovennatuurlijke wijze tot stand zijn gekomen. Er is geen reden om te betwijfelen
dat de schrijfster er inderdaad te goeder trouw van overtuigd was, en bovendien: of
het waar is of niet doet aan de waarde van den inhoud niet af, zooals de vertaler
(F.v.E.) terecht opmerkt.
Misschien doen wij Mrs. Barker onrecht, wanneer wij het ervoor houden, dat
datgene waarin zij een bovenaardsche ingeving zag niet anders was dan een
hallucinatie; maar ongetwijfeld doen wij haar onrecht wanneer wij onderstellen, dat
zij ook zonder ingeving door den ‘levend dooden’ vriend niet in staat zou zijn,
dergelijke brieven voort te brengen. En indien de heer X. inderdaad de eigenlijke
auteur van de brieven is, dan blijkt hij in de bovenaardsche spheren, waar hij thans
vertoeft niet zoo heel veel dieper wijsheid te hebben opgedaan, dan aan een gemiddeld
Amerikaansch pacifiste eigen is. Alleen spreekt hij waar een ander b.v. van ‘haat’
zou spreken van den ‘Demon van de haat’, en bedoelt dat niet figuurlijk maar letterlijk.
Maar ook dat ‘doet aan de waarde van den inhoud niet veel af.’
De auteur staat geheel op nationalistisch Engelsch standpunt. Wel poseert hij, als
levende in een bovenaardsche spheer, voor onbevooroordeeld;... of mag ik de
gunstiger uitdrukking gebruiken, dat hij ernstig tracht zich op een onbevooroordeeld
standpunt te stellen? In ieder geval slaagt hij lang niet altijd in deze poging. Toch
bevat het boek opmerkingen die ook voor onze aardsche smaak, wel goed gevonden
zijn, b.v. het aphorisme op pag. 80. ‘Zij die er naar streefden om Duitschland de
bakermat van het nieuwe ras te zien worden, zouden bij die geboorte wat minder
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leven moeten maken. Zij hebben den engel der aankondiging verjaagd.’
Maar zulke opmerkingen kunnen ook door menschen die nog aan deze zijde van
het graf leven wel gemaakt worden.
W.
Dr. R. Broersma. De Lampongsche districten. Javasche boekhandel en
drukkerij. Batavia-Rijswijk, 1916.
Een uitvoerige monografie over een tot dusver nog niet zeer belangrijk gewest, met
een duidelijke kaart en een aantal door den tekst gestrooide illustraties. Dr. Broersma
heeft zich blijkbaar veel moeite gegeven om alles wat hij omtrent Lampoeng te weten
kon komen, in leesbaren vorm samen te vatten; en zoo zijn werk dus in algemeenen
zin waardeering verdient, zeker is het van belang voor hen die, in staats- of in
particulieren dienst, hun werkkring in die residentie vinden.
Maar... ik zou haast zeggen: de menschen lezen tegenwoordig niet meer wat zij
behooren te lezen. Een treffend voorbeeld daarvan kwam onlangs voor. De heer E.
de Waal heeft indertijd (1882) in Onze Indische financiën, V, een politiek-economisch
overzicht van Lampoeng gegeven dat, gelijk alles van zijne hand, door
nauwkeurigheid uitmunt en ook een opgaaf bevat van de destijds over het onderwerp
verschenen en door hem gebruikte literatuur.
Onder deze komt voor (blz. 156) eene ‘bijdrage tot de kennis der geschiedenis van
de L. samengesteld door J.H.R. Köhler’1), den in Atjeh gevallen generaal, die van
1853-1857 civiel gezaghebber in L. was geweest en de archieven goed had doorzocht.
Dat stuk werd in 1874 gedrukt in het Tijdschrift van Ned.-Indië en door de Waal
meermalen aangehaald. Maar het een en ander is den tegenwoordigen ambtenaren
in L. blijkbaar geheel onbekend: zij vinden Köhler's stuk in het archief en doen het
in 1916 als iets geheel nieuws herdrukken in het te Batavia verschijnend Tijdschrift
voor het Binnenlandsch Bestuur, waarvan dus ook de redactie zich van de Waal's
studie onbewust is!
Het staat dus te vreezen dat, over eenige jaren, den ambtenaar

1) Broersma noemt de voorletters steeds fout: J.E.H. op bl. 15, 36, 37; J.C. op bl. 142, 158,
294. Zoo vinden we ook, op bl. 57, 59, den voorletter van een ambtenaar verschillend
opgegeven. Op blz. 102 wordt gesproken van ‘majoor Van Weitzel’.
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in L. ook de monografie van den heer B. verborgen blijft. Intusschen, laat ons het
beste hopen.
Mijn algemeene indruk van dit werk, ik zeide het reeds, is gunstig; dit neemt echter
niet weg dat ik bij de lezing wel een aantal aanteekeningen maakte waarvan de
vermelding, althans van enkele, wellicht nuttig kan zijn.
Dat op bl. 4 wordt gezegd dat de Radjabasa op het Westelijk schiereiland ligt, kan
een drukfout zijn; dat Köhler zijn bovengenoemde bijdrage, die tusschen 1853 en
'56 geschreven werd, na zijn dood ‘leverde’ (bl. 15), klinkt wel wat vreemd; en hoe,
op bl. 92, de Schrijver spreken kan van de ‘dieren des velds’.... ‘voornamelijk tijgers
en krokodillen’, nog meer.
Maar dergelijke zaken zijn kleinigheden. Van wat meer beteekenis zijn
verschillende onjuistheden in het hoofdstuk over de geschiedenis van de Lampongs,
waarvoor eene nauwkeuriger studie van bovenbedoeld, den S. wèl bekend werk van
de Waal hem veelal had kunnen behoeden. Zoo heeft b.v. de periode van militair
bestuur niet tot 1847, maar tien jaar langer geduurd (blz. 33), is de reden waarom
men Lampoeng als onderhoorigheid van Bantam bleef beschouwen niet goed
opgegeven (bl. 34), had Raden Intan in Samangka niets te zeggen (bl. 35), enz.
Intusschen, - de historie heeft in dit werk slechts een ondergeschikte plaats.
Het heeft mij verwonderd, dat de S. op bl. 38 niet meedeelt hoe het verder met de
sterkte der ‘militaire macht’ is gegaan, maar vooral dat hij soms op economisch
gebied zoo onvolledig is. Zie b.v. bl. 62, waar hij het heeft over de belastingen, en
zegt dat het percentage der hoofdelijke belasting in 1914 van 2 op 4 pCt. is gebracht;
raadpleging van Ind. Stbl. 1914 no. 131 art. 7 zou hem heel iets anders geleerd hebben,
nl. dat de belasting nu progressief is en van 1,2 tot 4,5 pCt. oploopt. Omtrent den
loop van het opium-debiet en de reden van dien loop wordt al zeer weinig meegedeeld;
en de argumentatie tegen afkoopbaarstelling van heerendiensten (bl. 63) zal dunkt
mij niemand overtuigen.
Van de heffing van uitvoerrechten op boschproducten is de S. niet op de hoogte.
Hij vertelt wel (bl. 159) dat in 1879 een wetsontwerp werd ingediend (dat geen wet
werd), maar het Ind. Stbl. 1910 no. 628, waarin bedoelde uitvoerrechten zijn geregeld,
is hem onbekend gebleven.
Al doorlezende merk ik op, dat niet blijkt wat met ‘bedriegelijk hout’ (bl. 162)
wordt bedoeld, en dat het naar ik meen
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onjuist is te zeggen dat Canada tegenwoordig het hout levert voor de bereiding van
papier (bl. 163). Waarom op bl. 165, evenals op bl. 147 cijfers worden gegeven die
‘weinig vertrouwen inboezemen’ is niet duidelijk. En wat op bl. 201 over de toekomst
van den Europeeschen landbouw gezegd wordt lijkt mij nog al.... naïef.
Van belang is wat de S. mededeelt over de kolonisatieproef, die een millioen heeft
gekost en weinig nut heeft afgeworpen, en ook zijne beschouwingen over den
spoorweg, die nu over een lengte van 44 K.M. het zuidelijk deel der residentie
doorsnijdt. Maar ik had van de uitkomsten gaarne iets meer geweten. Men kan mooi
spreken van ‘levenwekkende kracht’ (bl. 271); als er groote kans is dat
‘exploitatie-winsten nog lange jaren uitblijven’, had men toch beter gedaan spoorbanen
te leggen in streken, zooals er nog genoeg in Indië zijn, met dichte bevolking en
belangrijke productie. Dat de ‘stamlijn over Sumatra’ een staatslijn moet zijn, is voor
den staatsaanleg, nu reeds, van de Lampoenglijn, een weinig klemmend argument;
wat het minste waarde heeft kan het langste wachten, en wanneer particulieren die
lijn wilden aanleggen, had door goede naastingsbepalingen gezorgd kunnen worden
dat zij, zoodra dit gewenscht bleek, in het staatsnet werd opgenomen. Wat de heer
B. op bl. 260 zegt, is allerminst overtuigend; als hij op bl. 241 herinnert aan de
‘leuzenpolitiek’ die tot de Javaansche kolonisatie leidde, komt de vraag op of ook
ten aanzien van den spoorweg in L. die politiek geen woordje meegesproken heeft?
De Suriname-spoorweg is wel het afdoend bewijs dat men zelfs goud te duur kan
koopen en dat men, ook wat verkeersmiddelen betreft, degelijk rekening moet houden
met den staat van ontwikkeling waarin een landstreek verkeert. De heer B. is dit ten
slotte wel met mij eens, - zie bl. 323.
Het heeft mij getroffen, dat hij bij herhaling spreekt over het onvoldoende gehalte
der ambtenaren. ‘Zoolang te Buitenzorg het gewest wordt beschouwd als een
doorgangshuis of als een gewest dat te min is voor de besten van het korps, zal er
van de L. nimmer iets terecht komen’ (bl. 33, zie ook bl. 324). De klacht is onbillijk,
omdat men voor elke andere residentie hetzelfde kan zeggen; ons geheele bestuur in
Indië lijdt helaas aan instabiliteit, omdat de Europeesche ambtenaren met verlof gaan,
promotie maken, ziek worden en soms zelfs overlijden. Doch wie de lijst nagaat van
de residenten die aan het hoofd der L. stonden, en eene vergelijking maakt met de
bestuurders van andere gewesten, zal dunkt mij niet tot de gevolgtrekking komen
dat L. als stiefkind behandeld wordt.
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Zeker, er zijn wel residenten geweest die niet aan de verwachting beantwoordden, maar waarlijk niet alleen in Lampoeng!
Behartigenswaard is - om hiermede te besluiten, want mijne aankondiging wordt
reeds te lang! - wat de S.o.a. op bl. 64, 71, 78 vermeldt als staaltjes van ambtelijke
albemoeiing, die natuurlijk slechts in schijn eenige uitwerking had.
E.B.K.
Herman Middendorp. Het schoone mysterie. - Amsterdam. Van Holkema
en Warendorf, 1916.
Het is mij niet recht duidelijk, wat de schrijver ons met dit boek heeft willen geven.
Een aanwijzing van den Roomschen godsdienst? Er is zeker in deze hoofdstukken
een voor dien godsdienst zeer sympathieke stemming. Maar ten slotte schrijft de
bekeerling in zijn dagboek, dat hij ‘dat nieuwe geloof nooit geheel zou hebben
toebehoord’; kan wel, zoo vraagt hij, wel één mensch, die er niet in geboren is, in
zijn allerdiepste wezen er één mee worden. Het is den jongen man, die bijna Roomsch
geworden was, geheel onverschillig of dat geloof goed of slecht is; het is niet voor
hem. - En na ons die dagboek-fragmenten te hebben meegedeeld, zegt de schrijver
dat er een nieuwe vroomheid, waarvan hij niet meer afstand heeft behoeven te doen,
groeide in zijne ziel, eene vroomheid die hem ‘een troost en zelfs een redding’ was,
toen zijn leven later heel moeilijk werd - van welke dingen schr. belooft ons later
wellicht te zullen spreken.
Dus, trots de doorgaand sympathieke stemming, toch geen aanwijzing van het
Roomsche geloof? Maar wat dan wel? En waarom dan: ‘het schoone mysterie’? Is
hierbij alleen aan uiterlijke schoonheid, in aesthetischen zin, gedacht? Doch men
krijgt, al lezend, den stelligen indruk, dat het bij Rudolf heilige ernst is, hij diep in
zijn gemoed is aangegrepen door Pater Verdenius' vertoogen, en een waarlijk, oprecht
geloovig Roomsche zal worden. Vanwaar na de bekeering de ommekeer? Het wordt
ons niet duidelijk, tenzij wij moeten aannemen dat de sleutel gelegen is in Rudolfs,
tot zijn moeder gesproken, woorden: ‘Ik zal het niet doen als het u verdriet doet...
dus beloof ik u... ik wil u geen verdriet doen... nooit... nooit... ik hou zooveel van
u...’ maar die woorden spreekt hij reeds in overspanning, want dadelijk daarna overvalt
hem de zenuw-aandoening, die hem veertien dagen bedlegerig doet zijn en waarvan
hij herstel zoekt in een klein zeedorp. Dáár schrijft hij dan de dagboek-fragmenten,
waarop wij boven reeds wezen.
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In heel het beloop van de bekeeringsgeschiedenis is allerlei opzettelijks, dat door
den schrijver zoo bijeengeschikt is om tot de vooraf vaststaande uitkomst te geraken.
Rudolf is een Indische jongen van zestien of zeventien jaar. Zijn in Indië wonende
ouders staan geheel onverschillig tegenover godsdienst, wat hen niet belet goed te
vinden dat hun zoon, op dien voor indrukken zoo ontvankelijken leeftijd, zijn
gymnasiale studiën voortzet in een Roomsche stad (klaarblijkelijk is Maastricht
bedoeld). Daar bewoont hij in een heel oud huis ‘twee ineenloopende kamers, die
waren zoo groot dat er even goed een heel gezin had kunnen wonen.’ Hoe hij in dat
huis leeft, vernemen wij niet; niemand ziet naar hem om. Van ‘de menschen bij wie
Rudolf in huis woonde’ wordt ons verder niets dan dat feit meegedeeld; hij schijnt
dus op zijn kamers een leven te leiden als een student of als een bachelor, die geheel
baas is over zijn eigen leven. Vrienden heeft hij weinig en hun omgang zoekt hij niet
vaak. Van afdwalingen bemerken wij slechts in den carnevalstijd iets. In dit kader
worden gebeurtenissen geplaatst, die den gevoeligen, onbevredigden jongen tot het
Roomsche geloof moeten drijven: wandelend komt hij op een kerkhof, ziet daar een
dame en haar dochtertje, die samen bidden op een graf. Dan spreekt hij (de eenzelvige
knaap!) beiden aan, zegt: ‘Mevrouw, ik zag u bidden bij het graf waar Agnes op
staat; ik vond het opschrift van dat graf zoo eigenaardig. Het was misschien niet
aardig van me dat ik u bespiedde, maar ik deed het niet opzettelijk. U was allebei
zoo ernstig, en dat heeft mij zoo getroffen. En dat wilde ik u zeggen.’ Is het niet
alleronwaarschijnlijkst dat deze bloode jongen zulk een toespraak tot vreemden onder
zoodanige omstandigheden gaat houden? Maar het was nu eenmaal voorbeschikt
(door den auteur, wel teverstaan) dat hij mevrouw Oldenberghe en haar dochtertje
Gladys (op wie hij weldra verlieft) zou ontmoeten en dat hij door de kennismaking
versterkt zou worden in zijn voornemen, antwoord te zoeken op de vragen, die zijn
dolende ziel kwellen. Telkens reeds bezoekt hij Roomsche kerken; wanneer hij daar
dan eens door een zijner leeraren wordt aangetroffen, besluit hij dien te gaan bezoeken
en hem te zeggen dat hij diens geloof wil leeren kennen. De leeraar brengt hem bij
den jezuiëten-pater, die hem inwijdt en van hem de belofte vergt dat hij niets van dat
alles aan zijn ouders zal schrijven. Nu vordert hij al meer en meer op den weg naar
den overgang, maar de terugkeer zijner ouders in patria wordt door bijzondere
omstandigheden vervroegd en overvalt hem. Vandaar zenuwachtigheid, over-
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spanning; de bekentenis kan niet uitblijven. Vader neemt hem zijn langdurig
stilzwijgen kwalijk; Moeder is niet boos, maar wel verdrietig. En dan komt de omkeer,
de zenuwaandoening, het dagboek en... het ons aangekondigd vervolg.
Moeten wij dan eigenlijk de heele geschiedenis niet ernstig opnemen? Er alleen
in zien een relaas van omstandigheden, waaronder een aldus geaarde, zoo alleen
levende, overgevoelige, in zijn ongeloof onbevredigde knaap te midden eener
Roomsche omgeving Roomsch zou zijn geworden, wanneer niet terzelfder uur zijn
ouders waren teruggekomen? Dan is de geschiedenis niet heel merkwaardig. Zij boeit
ook niet door den trant, waarop zij ons wordt verhaald. Ik wees al op het gewilde,
bijeengeschikte. En ik wijs nog maar even (pro memorie) op den vaak hinderlijken
stijl: ‘Ik heb u al verteld, dat Rudolf in een heel oud huis woonde. Dat was een groote
teleurstelling1) met de Indische huizen, waar hij eigenlijk niet veel aan vond. Maar
dit huis was interessant. Het had vroeger uit twee afzonderlijke woningen bestaan;
die had men met elkander in verbinding gesteld door poorten in de muren te maken.
Er waren donkere, nauwe gangen en moeilijke trappen, tenminste als men er niet aan
gewoon was’ (blz. 21). En blz. 26): ‘Diep in den berg was een gevaarlijke plaats.
Daar begon plotseling het water; het was doodstil en ijskoud, en toen op een keer
een jongen er een langen stok in probeerde kon hij den bodem niet bereiken, zoo
diep was het.’ - Commentaar overbodig.
H.S.
Volksbibliotheek. F. van Ostayen. Het Kamer-aquarium. - W.F. Detiger.
Arbeidsbeurzen. - Amsterdam. Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur.
Beide hierboven genoemde boekjes zijn verschenen in de ‘Volksbibliotheek’, welker
nummers, 'n dubbeltje per deeltje kostend, gezegd mogen worden onder ieders bereik
te vallen. Beoordeelen wij het geheel naar deze beide ons gezonden proeven, dan
kan dat oordeel gunstig luiden. En ook de inhoudsopgave, welke de titels der reeds
talrijke andere nummers met de namen der schrijvers bevat, doet zien dat de redactie
er klaarblijkelijk op uit is telkens bevoegden aan het woord te laten om het publiek
over de verschillende, zeer uiteenloopende onderwerpen in te lichten.
Het eerste der twee voor ons liggende boekjes (Het Kamer-

1) Is misschien ‘tegenstelling’ bedoeld?
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Aquarium) geeft ons, hoewel het zeker vele nuttige wenken voor den liefhebber
bevat, toch den indruk dat de schr. wat geworsteld heeft met zijn taak, om in kort
bestek het meest belangrijke op te sommen; hier en daar verwijst hij voor meer
uitvoerige mededeelingen naar bizondere werken. Zeker is de schr. een Vlaming;
‘langs boven’ en ‘langs onder’ zijn geen Noord-Nederlandsche uitdrukkingen. Een
vraag in het voorbijgaan: op blz. 18 wordt de ‘watertor’ (Hydrophilus piceus)
besproken en verteld dat het wijfje hare eieren werpt in een soort bolvormig tonnetje,
dat zij aan het blad van eene waterplant vasthecht. Bedriegen mijne reeds vage
entomologische jeugd-herinneringen mij niet, dan is de hollandsche naam van dit
insect: ‘spinnende watertor’, juist wegens de eigenaardigheid van het ‘tonnetje’. In
elk geval is de benaming ‘watertor’, ook onder de afbeelding, veel te algemeen.
De Heer Detiger, Directeur der Gemeente-Arbeidsbeurs te Amsterdam, heeft wel
kans gezien in - trouwens niet zoo weinige - (34) bladzijden veel belangrijks over
arbeidsbeurzen mee te deelen. Ook hier zij een enkele opmerking vergund. Schr.
zegt (op blz. 11) dat sinds de wet het geven van getuigschriften verplichtend heeft
gesteld, op den inhoud daarvan weinig te bouwen is ‘niet alleen omdat er gemeenlijk
niet in staat wat men voor een oordeel noodig heeft, maar ook omdat de inhoud van
een getuigschrift in vele gevallen niet volkomen klopt met het persoonlijk oordeel
van den werkgever’. Naar aanleiding hiervan ware natuurlijk de vraag te stellen of
op den inhoud van getuigschriften meer te bouwen viel voordat de wet (op de
arbeidsovereenkomst) het afgeven van zulke documenten vorderde. Er zijn wel altijd
menschen geweest, die een minder geschikten bediende graag ‘wegrecommandeeren’
of die het niet over zich kunnen verkrijgen een uit hun dienst tredende het vinden
van werk elders moeilijk te maken door 's mans vroegere tekortkomingen de
vergetelheid te ontrukken. Maar van meer belang is de vraag en van verdere strekking,
of de wettelijke regeling van het getuigschrift-geven practisch is en of zij waarlijk
zoowel voor werkgevers als voor werknemers tot bevredigende uitkomsten leidt. Uit
vrees voor de mogelijkheid van misbruiken heeft de wetgever bepaald dat den arbeider
alleen op zijn verzoek een getuigschrift zal (maar dan ook moet) worden verstrekt,
dat dit getuigschrift als regel slechts zal bevatten de mededeeling dat de betrokkene
als.... (b.v. monteur) gedurende een aan te geven tijd bij den werkgever in dienst is
geweest. Een oordeel over den aard der
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verrichtingen, over 's mans bruikbaarheid, geschiktheid enz., mag het getuigschrift
slechts bevatten als de arbeider daarom uitdrukkelijk vraagt. Schadevergoeding dreigt
den werkgever die opzettelijk onjuiste mededeelingen doet of op andere wijze deze
wettelijke bepalingen overtreedt. - Kwamen vroeger veel misbruiken voor? Het kan
zijn, al heeft men daarvan, meenen wij, nooit veel gehoord. Maar welk effect hebben
thans deze bepalingen? Een arbeider verlaat mijn dienst, vraagt een getuigschrift. Ik
verklaar dan dat A gedurende x jaar als (b.v. monteur) bij mij heeft gewerkt. Meent
de arbeider dat ik, daarnaar gevraagd, slechts gunstige oordeelvellingen daaraan zal
toevoegen, dan verlangt hij, indien hij weet dat hij dit verlangen kan, meedeeling
daarvan. Weet hij dit niet of voorziet hij een ‘qualified praise’, dan is hij met de
enkele formeele verklaring voldaan. Maar deze helpt hem bij het werkzoeken niet
veel en helpt den werkgever, bij wien hij zich aanmeldt, bitter weinig, tenzij die
werkgever aan den vorigen patroon onderhands de inlichtingen vraagt welke in het
getuigschrift niet worden gevonden. - De heer Detiger heeft gelijk: deze documenten
beteekenen thans niet veel meer.
H.S.
Charivarius. Charivaria. Derde bundel. Haarlem. H.D. Tjeenk Willink en
Zoon, 1916.
Charivarius gaat voort met zijn Charivaria en gaat voort met allerlei dwaasheden en
malligheden in de groote en kleine pers (met inbegrip van de Handelingen der
Staten-Generaal), meest voorzien van zijn leuke, pitttige, rake kantteekeningen prijs
te geven aan den spotlust zijner medeburgers. Hoe verdienstelijk in zijn (zeer
eigenaardig!) soort en hoe nuttig dit werk is, hebben we hier bij de bespreking van
vorige bundels reeds gezegd; ook nu zijn er weer tal van aanhalingen met uiterst
vermakelijke bijschriften, die een degelijk en dus op zijn reputatie gesteld Nederlander
maar liefst in zijn binnenkamer genieten moet, omdat hij b.v. in een spoorweg-coupé
het bundeltje ter hand nemend, zijn reisgenooten verbazen zal door zijn goedlachsheid,
door den pret, die immers wel op zijn gezicht zich weerspiegelen moet...
Natuurlijk zijn er ook in dezen bundel meer en minder geslaagde, maar geene
onverdiende. Alweer zeggen we: 't is ontzettend wat er gebrabbeld en gemorst wordt
met taal en stijl. Wij weten wel dat niet allen, die voor het publiek schrijven, met
name journalisten, zich den tijd kunnen gunnen hun proza zoozeer te verzorgen als
zij zelven misschien het wel zouden wenschen en
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men kan dus voor een deel van de hier gesignaleerde taal- en stelfouten verzachtende
omstandigheden pleiten: het kranten-werk wordt soms, wellicht vaak of in den regel
onder hooge spanning verricht. Maar wie logisch heeft leeren denken en behoorlijk
zich heeft leeren uitdrukken, kan, ook al staat de jongen der zetterij te trappelen om
de kopy, toch niet zulke ergerlijkheden begaan als door Charivarius menigvuldig
worden bijeengelezen. En lang niet alles, wat hier aan de kaak gesteld wordt, is aan
de dagbladpers ontleend.
Wat nu de menigvuldigheid der voorbeelden betreft, krijgen wij in dezen derden
bundel hier en daar wel eens wat te veel van het... verkeerde. Twee bladzijden ‘Tante
Betje’ geven een doorloopende reeks staaltjes van de helaas meer en meer
gebruikelijke ‘dames’-zinswending en -koppeling, waardoor men b.v. schrijft: ‘de
feestavond werd... geopend en zong de zangvereeniging....’ Intusschen moet toch
ook erkend worden dat deze ‘turba’ van getuigen het bewijs levert van de
verschrikkelijke algemeenheid der kwaal en de bron-vermelding is voor de redacties
der bladen een nuttige wenk.
Zoolang Charivarius kans ziet frisch te blijven in den strijd, dien hij voert tegen
allerlei taalbederf, ook tegen andere narigheden (als byzantinisme, opgeschroefde
fraaiïgheden, al te stoute beeldspraak enz.), hopen wij dat hij daarmee zal voortgaan.
Men moet toch wel denken dat deze trant van strijden - op geestige, puntige wijze
de zotheid geeselen - eenig effect zal hebben en dat menig schrijver, voordat hij zijn
kopy ‘gaat doorgeven’, nog even die zal achterhouden en doorlezen, omdat voor
hem oprijst het beeld van den gruwelijken Charivarius, voor wien niets veilig is.
H.S.
Jules Schürmann. Mijmeringen van een Mandarijn. Bussum. C.A.J. van
Dishoeck, 1916.
Een klein, coquet-gedrukt bundeltje aphorismen; ‘étincelles’, noemde destijds
Princesse Karadja de hare; Schürmann geeft de zijne als ‘mijmeringen’. Wat de
vreemde toevoeging betreft, herinnert de schr. aan Alfred de Vigny's woorden, die
hij als motto voorop plaatst: ‘Un mandarin ne fait de mal à personne, il jouit d'une
idée et d'une tasse de thé’. Het ware matige lof, van Schürmann te getuigen dat ook
hij met dit werk geen mensch kwaad doet; er zijn er niet zoo weinige bij, die, als
mijmeringen aangekondigd, tot mijmeren, althans tot nadenken stemmen. Maar
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ze zijn over 't algemeen zeer ongelijk, zoo wat den gedachten-inhoud als den vorm
betreft. Er zijn er, die we zonder bezwaar zouden missen: beschouwingen over neuzen
enz.; er zijn er ook, waarbij wij aan het gemoedelijk kopje thee van den mandarijn
denken, b.v. wanneer wij hem hooren verklaren: ‘dikwijls is schijnbare vrijpostigheid
slechts niet voldoend overwonnen bedeesdheid’, of wanneer wij (op dezelfde blz.
17) ééne gedachte tweemaal uitgesproken vinden: ‘De waarheid van droomen is, dat
zij het verborgen leven in en voor ons ontsluieren’ en ‘De droom is de tooverspiegel
van het innerlijk leven’. Maar wij vinden er ook - en waarlijk niet zoo weinige, die
wij nog eens overlezen en overdenken, waardoor zich voor ons een
gedachten-perspectief opent. Bij andere weer hindert ons even het wat-precieuze van
de taal en voelen wij een lichte neiging den schrijver te herinneren aan zijn eigen
uitspraak: ‘Het grootsche is eenvoudig en rustig’. Zoo kijken we wat verbaasd op
van de ‘overluchtsche lusten’. Doch lezen wij dan weer elders in het bundeltje zoo
simpel aardig en waar: ‘Het gaat met gebroken harten veelal als met gebroken
porselein: gelijmd kunnen zij nog jaren mee’, dan letten wij liever op het vele in dit
bont geheel, dat ons treft en pakt, dan op enkele minder gelukkige woorden en
spreuken. Men gunne den mandarijn nu en dan zijn thee, wanneer hij ons telkens
weer ideëen geeft.
H.S.
Mooi-Groningen. ‘Stad en Provincie in beeld.’ Lenteuitgaaf 1916. - H.H.
Fongers. Uithuizen.
Ziehier een nieuw tijdschrift, waarvan het eerste (lente-)nummer ons (wel wat laat!
in Juni!) werd gezonden en dat geregeld in elk seizoen zal verschijnen. Het wil naast
andere uitgaven, die ons over stad en provincie inlichten, bij den tekst afbeeldingen
geven van gebouwen en natuurschoon. Erkend mag worden dat dit eerste nummer
er keurig uitziet en mooie ‘plaatjes’ geeft bij belangwekkende artikeltjes. ‘Het
Noorden’, zooals wij dat in Holland noemen, is ons te weinig bekend. Als deze
nieuwe uitgave haar weg vindt, wat zij zeker verdient, zal menigeen die 't nog niet
wist, kunnen leeren hoe verdiend de titel van dit tijdschrift en hoezeer daar naast
veel ‘moois’ ook veel wetenswaardigs te vinden is.
H.S.
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[Vierde deel]
Overneining verboden.

Romantisch vrouwenleven
Door Elize Knuttel-Fabius.
I.
De Lucinde.
In het jaar 1799 verscheen te Berlijn een boek, dat een storm van verontwaardiging
deed opsteken, een jeugdzonde, waarvoor velen den schrijver zijn leven lang
aansprakelijk bleven stellen en waarvoor hem een jaar later door het Hannoveraansche
Universiteitscuratorium het verblijf te Göttingen zou worden ontzegd. Dit boek was
de roman ‘Lucinde’ van den toen zevenentwintigjarigen Friedrich Schlegel, die met
zijn broeder August Wilhelm behoorde tot hen, wier namen voor altijd aan de
romantische school in Duitschland zijn verbonden. Bij gelegenheid dat de schrijver
van dien roman in 1801 te Jena den dokterstitel verkreeg, ontstond er zelfs bij zijn
promotie een schandaal, daar een der opponenten sprak van Schlegel's ‘Tractatum
eroticum Lucinda’, waarop die opponent door Schlegel een dwaas werd genoemd.
Die algemeene verontwaardiging gold niet den vorm van den roman, die
verwonderlijk gebrekkig is, maar was een uiting van gekwetste zedelijkheid, of wat
men zede-
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lijkheid geliefde te noemen. Zij gold in de eerste plaats den zinnelijken inhoud van
het boek, dat door een tijdgenoot in een puntdichtje een doodgeboren kind van de
pedanterie en de zonde werd genoemd. Maar niet het minste droeg tot de hevigheid
van den opgestoken storm bij het feit dat men in de Lucinde zag, wat wij een ‘roman
à clef’ zouden noemen en in twee der daarin geteekende vrouwenfiguren, bekende
tijdgenooten meende te herkennen. Deze tijdgenooten waren Caroline Michaelis en
Dorothea Mendelssohn. Twee vrouwen, wier leven zoozeer met de romantiek en
haar idealen is samengeweven, dat haar persoonlijkheden, ieder op haar eigen wijze,
wel als typeeringen kunnen gelden van wat ik ‘romantisch vrouwenleven’ zou willen
noemen.
Was de Lucinde nu werkelijk zoo pornografisch als de geërgerde openbare meening
wilde doen voorkomen? Met den Deenschen letterkundige G. Brandes meen ik dat
het boek meer zondigt tegen den goeden smaak dan tegen de zedelijkheid1) en lijkt
het mij voornamelijk een grove onkieschheid van den schrijver sommige dingen
daarin op een wijze te behandelen, waardoor hij vooral Dorothea op weerzinwekkende
wijze blootgaf. Dorothea, toen nog zijn geliefde, later zijn vrouw, voelde zich dan
ook hopeloos gecompromitteerd en durfde bijna niet over straat gaan.
Dat, wat haar zoo heilig, zoo vertrouwd was, nu aan alle nieuwsgierigen was
prijsgegeven, maakt haar warm en koud om het hart, klaagt zij. Maar zij troost zich
met de gedachte dat al haar smarten met haar leven zullen eindigen en iets, dat zoo
vergankelijk is als een menschenleven, mag men niet zoo hoog stellen om daarvoor
een kunstwerk te willen derven, dat voor de eeuwigheid bestemd is.
Schlegel schijnt evenwel later zelf bitter weinig meer met de Lucinde te hebben
op gehad, volgens Dorothea heeft hij het boek zelfs ‘verdammt’. Nu, aanspraken op
onsterfelijkheid heeft het als letterkundig produkt wel

1) G. Brandes. Die Hauptströmungen der Literatur des Neunzehnten Jahrhunderts. II Die
romantische Schule in Deutschland, pag. 49.
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nooit kunnen doen gelden en het is waarlijk niet te verwonderen, als de schrijver,
door het leven gerijpt en gelouterd, zich voor sommige gedeelten is gaan schamen.
Het heeft in de compositie groote fouten en is hier en daar grofzinnelijk, maar als
uitvloeisel van den romantischen geest, die als zedelijke, maatschappelijke en
geestelijke strooming in het Duitschland van het einde der achttiende en het begin
der negentiende eeuw, de geesten beroerde en meesleepte, als - wij zouden haast
kunnen zeggen manifest en partijprogram - als toetssteen voor romantische idealen,
is het nog altijd belangwekkend, voor wie in het denk- en gevoelsleven dier dagen
wil doordringen, terwijl een onbevooroordeelde bestudeering van het boek ons hier
en daar bladzijden van verrassende schoonheid doet ontdekken.
Zij, die in de Lucinde niets dan die reeds gewraakte grove zinnelijkheid zagen,
hebben het boek dan ook hoogstwaarschijnlijk niet begrepen of niet willen begrijpen,
maar bleven zich blind staren op sommige zwoel-erotische passages, die onaangenaam
aandoen. Een zoo hoog staand man als Schleiermacher1), waarschijnlijk de meest
ethische natuur onder de romantici, van wien Schlegel verklaarde dat zijn geheele
wezen zedelijk was en de moraal bij hem al het andere overheerschte, Schleiermacher
dan, zag veel filisterachtigs en veel farizeïsme in de woede over de Lucinde. Hij
verdedigde het boek dan ook openlijk in zijn ‘Vertraute Briefe über die Lucinde’,
waarop wij later terugkomen.
Maar nog aan een andere reden dan gekwetste zedelijkheid was de ergernis over
de Lucinde gedeeltelijk toe te schrijven en wel aan de overweging dat Schlegel, door
de wijze, waarop hij romantische denkbeelden in de Lucinde vastlegde, min of meer
als het ‘enfant terrible’ werd beschouwd der partij, waarin nog niet allen die
denkbeelden zoo openlijk verkondigd wenschten. ‘Die goddelijke Kwâjongens’
hebben weer eens uit de school geklapt’ zei Dorothea bij gelegenheid van de beide
Schlegels, daarbij

1) F.D. Schleiermacher (1768-1834) de bekende predikant-filosoof der romantiek. Hij schreef
o.a. ‘Reden über die Religion’ en ‘Grundlinien einer Kritik der bisherigen Sittenlehre.’
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zinspelend op een uitdrukking van Wieland, die de gebroeders ‘Götterbuben’ had
genoemd. Wat tot nu toe in den kring der ingewijden als gemeenschappelijk ideaal
had gegolden, was nu gemeengoed geworden en zoodoende aan aller beoordeeling
en bespotting prijsgegeven. Men zag nu waar de romantiek eigenlijk heen wilde.
Laten wij, alvorens dit beruchte boek nader te beschouwen, eerst in groote trekken
eens nagaan hoe die maatschappelijke kringen er uitzagen, wier begrippen en tradities
de schrijver kwetste. Wij dienen te weten welke stroomingen de komst der nieuwe
idealen, waarvan ook de Lucinde doortrokken was, hebben voorbereid. Want het
schrijven van een revolutionair boek is de daad, die voortvloeit, niet alleen uit den
wil van den enkeling maar uit de bevruchting van diens geest door de vele gedachten
en droomen, die een geestelijke atmosfeer scheppen.
Tot veel dwaasheden en excessen heeft de romantiek aanleiding gegeven maar
men beoordeele haar niet naar die uitwassen. In het diepst van haar wezen was zij
anders en veel meer. In haar was een sterke godsdienstige drang en een heimwee
naar het oneindige. Wel zijn het smachten der ziel naar harmonie tusschen ideaal en
werkelijkheid, het schrijnen der tegenstelling tusschen gedroomde levensschoonheid
en platte alledaagschheid en de ‘heete dorst naar eeuwigheid’ zooals Friedrich
Schlegel het uitdrukt, van alle tijden. Geen menschengeslacht, dat hen niet heeft
gekend in zijn beste vertegenwoordigers. Maar de zielen, waarin die drang en dat
smachten leefden, moesten wel naar nieuwe levenswegen en uitingen zoeken in een
tijd, waarin de levensschoonheid zoo gering en de platte alledaagschheid zoo plat
waren als de tijd, waarin de romantiek ontstond. Schiller, die nooit tot de eigenlijke
romantici behoord heeft, beklaagde zich tijdens zijn verblijf te Jena in 1779 in een
brief aan Caroline Lengefeld, over de alledaagschheid, die daar alles had vervlakt
en die in alle kringen was doorgedrongen. Vooral de vrouwen noemt hij een treurig
geslacht. Tevens beweert de streng rechtgeloovige Deen Kierkegaard, om Schlegel
en de zijnen met
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hun revolutionaire begrippen omtrent liefde en huwelijk te verontschuldigen dat,
volgens zijn meening, overal waar hij rondkeek, de liefde tot een tam, traag, nuttig
huisdier was verlaagd en alles gedaan om haar zoo onerotisch mogelijk te maken.
Het gezellige leven stond, vooral te Berlijn, zeer laag. Het was nog het praktische,
realistische Berlijn van Frederik den Groote, met het stijve vasthouden aan tradities
aan den eenen kant en een soort uitgelaten vrijgeesterij, als uitwas van het rationalisme
der Aufklärung, aan den anderen. Daarbij in de hoogere kringen een algemeen
zedebederf, verfijnde weeldezucht, losbandigheid in denken en in leven. Bij alle
gezellige bijeenkomsten waren het vertellen van anekdoten, steeds dezelfde en
dikwijls van een zeer grof gehalte, en het eeuwige kaartspelen, veelal om groote
sommen, schering en inslag der conversatie. En, zelfs onder het mooiste concert
zaten de vrouwen te breien, wat den jongeren een steen des aanstoots was. Tieck1)
o.a. steekt hiermede den draak in het volgende gedichtje:
Des Hauses Sorge nahm zu sehr den Sinn ihr ein,
Die Sauberkeit, das Porzellan, die Wäsche gar,
Wenn ich ihr wohl von meiner ewgen Liebe sprach,
Nahm sie der Bürste vielbehaartes Brett zur Hand
Um meinen Rock die Fäden abzukehren still.
Doch hätt ich gern geduldet Alles, auszer Eins,
Dasz, wo sie stand und wo sie ging, auswärts, im Haus,
Auch im Konzert, wenn Tongewirr die Schöpfung schuf,
Da zaspelnd, haspelnd, heftig rauschend, nimmer still,
Ellnbogen fliegend, schlagend Seiten und Geripp,
Sie immerdar den Strickstrumpf eifrig handgehabt.

Veel vrouwen werden dan ook in haar huwelijk iets, dat een middending was tusschen
huisbakkenheid en sentimentaliteit. Ook met Schiller's Lotte schijnt dit volgens

1) Ludwig Tieck (1773-1853) stond met de Schlegels aan het hoofd der romantische school.
Zijn meest bekende werken zijn de romans ‘Sternbald’ en ‘William Lovell’ en zijn zeer
fantastische sprookjes en tooneelstukken.

Onze Eeuw. Jaargang 16

6
getuigenissen van tijdgenooten het geval te zijn geweest. Ook zij verzekert, haar
breikous nooit te vergeten.
Zelfs onder de intellectueele jongelingschap heerschten barbaarsche zeden. De
Duitsche universiteiten waren niet in alle opzichten kweekplaatsen van fijne kultuur.
De Noorsche schrijver Steffens, die lang in Duitschland vertoefde en daar eenigen
tijd studeerde, vertelt in zijn boek ‘Lebenserinnerungen aus dem Kreis der Romantik’
hoe de studenten te Jena een professor een teeken van misnoegen wilden geven. (Een
pereat). Zij deden dit door onder gillen en schreeuwen al de ruiten van zijn woning
en die in zijn buurt, waarachter licht brandde, stuk te gooien. Van Heidelberg wordt
verteld dat geen jong meisje daar over straat kon gaan, zonder gevaar te loopen door
dronken studenten te worden lastig gevallen.
Ook de Aufklärung maakte zich, in weerwil van het goede, dat zij ongetwijfeld
heeft gebracht, schuldig aan het verspreiden van zeer nuchtere begrippen met haar
rationalisme en op de spits gedreven nuttigheidsvergoding en redelijken godsdienst.
De reeds genoemde Steffens ergerde zich b.v. aan predikanten, tot de groep der
Aufgeklärten behoorend, die hij van den kansel hoorde spreken over het verbouwen
van aardappelen en over een nieuw geneesmiddel. Mede onder den invloed der
Aufklärung heerschte een oppervlakkig optimisme, dat Kierkegaard een ‘chineesch
optimisme’ noemde, waarbij de zelfvoldaanheid hoogtij vierde. Overdreven gewicht
werd gehecht aan kleinigheden. Eigen huiselijk leven en eigen kleine kring met zijn
lief en leed, waren de kweekplaatsen der zelfgenoegzaamheid, de bewakers der
traditie. Het huwelijk was voor het soms zestienjarige meisje, dat daarin meest door
den wil der ouders werd opgesloten, vaak een kooi met zeer beslagen ruitjes.
Maar in het hart dezer, voor het uiterlijke zoo kalme en tevreden wereld, was het
begonnen te woelen en te gisten. Daarin sloeg, zooals Jean Paul zich uitdrukt, een
revolutie, even gevaarlijk en even moordend als de staat-
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kundige omwenteling. Reeds in den Weimarschen kring, die zich om Goethe en
Schiller schaarde, was zij voorbereid geworden. Daar waren het vooral de vrouwen,
die er naar smachtten zich te ontworstelen aan het juk, dat een bekrompen opvatting
haar oplegde, om naar eigen aanleg en de inspraak van het eigen hart te mogen leven.
Fijngevoelige vrouwen vonden de plichten, die het huwelijk haar oplegde, te zwaar
als zij slechts een man hadden en de echtgenoot niet tevens een vriend was. In een
roman van Jean Paul wordt van de heldin Linda verteld, dat zij niet over zich kon
verkrijgen een vriendin naar het huwelijksaltaar te geleiden, want zij noemt dit het
schavot der schoonste liefde en stelt het ‘heldengedicht der liefde’ tegenover het
‘herdersgedicht van het huwelijk’. Frau von Kalb, Schiller's bekende vriendin, wil
de rijpe, vrije, moedige, zich haar kracht bewuste menschheid in alles de vrijheid
laten om haar krachten en vermogens te ontwikkelen en in alles haar eigen weg te
gaan. ‘Maar’ voegt zij er aan toe ‘de menschheid en ons geslacht zijn ellendig en
jammerlijk.’
En het werd de romantiek, die al het nieuwe, dat daar gistte en zich vrij wilde
maken, onder haar idealen opnam, het waren de jonge beeldstormers, die het zich
tot taak stelden de ruiten van het oude huis der maatschappelijke conventie en traditie
in te werpen.
Wenden wij ons nu tot het boek, waarin die jongere generatie zichzelve en haar
idealen herkende.
Het begint met een brief van Julius (die met den schrijver) aan Lucinde (die met
Dorothea Mendelssohn werd vereenzelvigd). Een brief, waarin Julius zijn voornemen
te kennen geeft zijn liefdesondervindingen te gaan neerschrijven en zich bij voorbaat
verontschuldigt over zijn ‘frechheit’ en over het recht, dat hij zich toekent, een
bekoorlijke verwarring in zijn geschrijf te brengen. Van dat recht maakt hij een ruim
gebruik, volgens een der eerste grondstellingen der romantische poëzie, die wil dat
de dichter geen wet boven zich dulde. Dit hing samen met de opvatting dat de
romantiek als kunst stond tegen-
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over het klassicisme. Al het schoolsche, het aan regels gebondene, heette klassiek,
de kunst moest zich vernieuwen door naar haren oorsprong, de natuur, - namelijk
het natuurlijk instinkt en wat wij tegenwoordig het onderbewuste zouden noemen terug te keeren. Het toegeven aan allerlei fantastische grillen was het recht van den
kunstenaar.
Een volgend hoofdstuk is gewijd aan de beschrijving van een kind, de tweejarige
Wilhelmine, uit wier gedragingen Schlegel wil bewijzen dat juist de onschuld ‘frech’
is, wijl zij geen schaamte kent of behoeft te kennen en nu volgt een soort allegorie,
waarin de dichter als het ware wordt gewijd tot zijn taak, alle mysteriën te onthullen
en het masker van conventioneele fatsoensbegrippen en pruderie te vertrappen.
Tevens zal hij der koketterie het masker ontrukken dat zij zich voorbindt als zij voor
‘schöne Seele’ wil spelen. Julius vindt voor een vrouw niets onnatuurlijker dan
pruderie. Het was in die dagen ook waarlijk niet verwonderlijk dat velen genoeg
kregen van de preutschsentimenteele begrippen, die uit Engeland waren overgewaaid
en door de romans van Richardson o.a. gevoed werden. Schlegel verklaarde eens
niet met een vrouw, die deze boeken had gelezen, over romans te kunnen spreken.
En dan het koketteeren met zieleschoonheid en etherische gevoelens! Door den
‘Wilhelm Meister’ was de ‘schöne Seele’ mode geworden en deze paste dan ook
geheel bij de idealistische stemming, die de liefdesverhoudingen der fijnbesnaarden
beheerschte. Niets werd in een vrouw zoo hoog geschat als een zielvollen, geestvollen
omgang met haar te kunnen hebben. Uiterlijke schoonheid en leeftijd kwamen daarbij
minder in aanmerking, herhaaldelijk sloten jonge mannen een liefdeverbond of een
huwelijk met veel oudere vrouwen en oudere mannen huwden meisjes, die eigenlijk
nog kinderen waren. Maar voornamelijk de rijpere vrouw, vooral als zij geestig en
zielvol was, werd een voorwerp van aanbidding. Er werd ontzaggelijk met vrouwen
gedweept, maar er werden ook zeer hooge eischen aan haar gesteld, namelijk in den
kring van hen, die niet tot de ‘gewone
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menschen’ behoorden. - En om de ‘gewone menschen’ bekommerde die jonge, voor
een nieuwe orde van zaken strijdende generatie, zich al heel weinig. - In een
vriendschapsverbond tusschen mannen vertegenwoordigde toch een van beiden steeds
het vrouwelijke type en dat vrouwelijke type was het ‘hoogerbewuste’ of ‘het meer
volmaakt bewuste’. In de volmaakte vermenging van het bewuste met het onbewuste,
van natuur en geest, werd het hoogste bereikt, ontstond het genie. Op Goethe's
veelmisbruikte woorden over het ‘Ewig-Weibliche’ werpt dit misschien een ander
licht. Eigenaardig genoeg, in dezen tijd, waarin de huwelijken op zeer losse schroeven
stonden en de meeste mannen en vrouwen in intellectueele en kunstenaars-kringen
een voorwerp van aanbidding hadden, waarmede zij zich eerst konden vereenigen
door een wettig huwelijk te ontbinden, stond bij het jonger geslacht de opvatting van
wat de liefde zijn moest, op een heel hoog plan.
Voor de liefde, leeren wij uit een volgend hoofdstuk, moet de man worden
opgevoed, de vrouw kent de liefde en de liefdekunst van nature. Het doel der liefde
moet zijn ‘intensive Unendlichkeit’ en een blijvend gevoel van harmonie. Wie dit
gevoel kent heeft de hoogste bergtoppen des levens bestegen. Hier hebben wij het
echtromantische verlangen naar harmonie en het smachten naar een liefde, waarin
ziel en zinnen beiden bevredigd worden en elkander volmaken. Bij den volmaakten
mensch zijn die beide in evenwicht, door beide voelt hij zijn eenheid met de natuur
en de zinnelijkheid moet niet versmaad maar vergeestelijkt worden.
Nu volgt een verheerlijking van den lediggang. Dit klinkt vreemd, maar die
verheerlijking van den lediggang staat eveneens in nauw verband tot de romantische
levensopvatting. Zeker is zij een reactie tegen de gehate nuttigheidsaanbidding der
Aufklärung. Julius prijst den lediggang als de levenslust van onschuld en geestdrift,
als een heilig kleinood uit het paradijs overgebleven. Het is een lot voor goden om
met bewustheid niets uit te voeren, want al het goede en schoone bestaat reeds en
houdt zichzelven door

Onze Eeuw. Jaargang 16

10
eigen kracht in stand. Maar vlijt en naarstigheid zijn als de engelen met het vlammend
zwaard, die de menschen uit het paradijs verdrijven! De studie van den lediggang
moet tot een kunst, een wetenschap, ja, tot een godsdienst worden. Deze opvatting
komt zeer goed overeen met de trage natuur van Schlegel en zijn meening, dat het
denken en droomen voor den kunstenaar het voornaamste is, meer dan het scheppend
voortbrengen. Dit trok hem zoo bijzonder aan in de Indische wijsheid dat zij het
beschouwend, passief leven zoo hoog stelt. In het Oosten moest men, volgens hem,
de ware romantiek zoeken en niets was hem liever dan als een oostersche wijze heilig
en rustig te zitten mijmeren over eeuwige dingen.
Maar om nu tot den Julius in het boek terug te keeren. Terwijl deze in zalig
gemijmer geniet van het niets doen, ziet hij in een visisoen een soort tooneel, waarop
als decoratie een figuur is afgebeeld, Prometheus voorstellend, bezig menschen te
vervaardigen. Over den voorgrond van dit tooneel gaan een menigte jeugdige
gestalten, die allen iets zeer eigenaardigs hebben en tevens allen een weinig zweemen
naar den duivel, zooals de christelijke schilders en dichters dien afbeelden. Deze
figuren voeren onder elkander gesprekken, waarin het egoisme wordt verdedigd,
daar ieder mensch zijn eigen ‘ik’ is. Maar de meeste menschen dwalen, die meenen
een ‘ik’ te bezitten. Zij houden hun lichamen of hun bezittingen voor hun ik. De
romantici stonden sterk onder den invloed van den wijsgeer Fichte, zooals een vorige
generatie onder dien van Kant had gestaan. In Tieck's ‘William Lovell’ vinden wij
de bewering dat de deugd slechts bestaat wijl men haar zich denkt en dat het ‘ik’ de
eenige wet is in de natuur. Ieder moet zichzelven een wet zijn. Lovell ging aan deze
begrippen ten gronde en de meeste aanhangers der Fichte'sche leer onder de romantici
hebben haar later afgezworen. Velen van hen, die zichzelven een wet hadden willen
zijn (iets dat alleen een ideaal mag zijn voor de heel hoog staanden, de heel sterken)
werden gedweëe kin-
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deren der alleenzaligmakende kerk. Novalis1) heeft de Fichte'sche wijsbegeerte naar
zijn eigen opvattingen omgekneed. In den sterken drang van dit geslacht naar
individueele vrijheid om geheel te leven volgens de inspraak van het eigen gemoed,
lag reeds de kiem der ontbinding en der verwilderingen, waartoe zijn idealen zouden
leiden, daar, wat slechts de ernstigen en reinen ongestraft vermogen, nooit
gemeengoed voor allen kan zijn.
Na dit allegorisch tafereel komt een liefdesscène met een gesprek over ijverzucht,
die bij ware liefde niet kan voorkomen, daar liefde en trouw één zijn en nu begint
pas de eigenlijke roman met Julius' jongelingservaringen en zijn opvoeding door de
vrouw, dat geliefkoosd thema der romantici.
Julius wordt als zinnelijk en hartstochtelijk geschilderd, doelloos zich verterend
in machteloos verlangen. Altijd en overal dwaalt hij zoekend door het leven, nooit
vindt hij bevrediging, noch in uitspattingen, noch in studie en kunst. Natuurlijk is
hij een artist, de helden in romantische romans zijn altijd artisten, maar meest in dien
zin dat zij als dilettant alle kunsten beoefenen. Zij wenschten niet er hun brood mede
te verdienen, dit beschouwden zij als verlaging van de goddelijke kunst, maar alleen
er het eigen leven mede te verrijken. Het dilettantisme bloeide in die dagen zeer sterk,
men zond elkander teekeningen ten geschenke, en bezong elkander bij alle
gelegenheden in gedichten. Want alles zong, dichtte, musiceerde en teekende. Ook
tooneelstukjes werden in grooten getale voor den huiselijken of intiemen kring
vervaardigd en daar opgevoerd. Goethe hield zich eens ziek toen hij, reeds op hoogen
leeftijd, een ouden oom moest voorstellen in een stuk, door een vorstelijke vriendin
vervaardigd. Maar

1) Novalis is de schuilnaam van den jonggestorven dichter Friedrich von Hardenberg (1772-1801)
over wiens persoonlijkheid altijd een zeer romantisch waas heeft gehangen. Groote
schoonheden en zeer mystiekgetinte godsdienstige beschouwingen vinden wij in zijn werk.
Vooral bekend zijn zijn ‘hymnen an die Nacht’ en zijn roman ‘Heinrich von Ofterdingen’
vol magie en mysticisme.
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bij de romantici was in deze liefde tot de kunst nog een ander element aanwezig,
men moest zich opvoeden tot kunst en schoonheid om als ‘Schaffender’ goddelijk
te zijn en de godheid in de eigen ziel te vinden. Kunst en liefde waren de middelen
om het eigen leven in schoonheid te vormen naar een ideaal. Beide werden als
opvoedende factoren beschouwd.
Maar voor Julius moet die opvoeding nog beginnen, een groote innerlijke
disharmonie en de noodlottige zucht tot zelfbespiegeling hebben zijn zielskracht
gesloopt. Hij is geheel het treurige beeld van de zwakken, op wie nieuwe stroomingen
verwarrend inwerken, die den tweespalt tusschen ideaal en werkelijkheid in eigen
boezem voelen maar in den strijd onderliggen. Julius dwaalt aan den rand van den
zedelijken afgrond, vooral na een paar misplaatste ongelukkige genegenheden voor
vrouwen, die hij heeft gëidealiseerd en een liefdesgeschiedenis met een courtisane,
die om zijnentwille zelfmoord pleegt.
Plotseling komt hij in aanraking met een vrouw, die eenig in haar soort is. Zij
wordt beschreven op een wijze, die het voor Caroline Michaelis tot een eer maakt
door de tijdgenooten in die beschrijving herkend te worden. ‘Ueberhaupt lag in ihrem
Wesen’ lezen wij ‘jede Hoheit und jede Zierlichkeit, die der weiblichen Natur eigen
sein kann, jede Gottähnlichkeit und jede Unart, aber Alles war fein, gebildet und
weiblich, frei und kräftig entwickelte und äuszerte sich jede einzelne Eigenheit, als
sei sie nur für sich allein da und dennoch war die reiche kühne Mischung so ungleicher
Dinge im Ganzen nicht verworren denn ein Geist beseelte es, ein lebendiger Hauch
von Harmonie und Liebe. Sie konnte in derselben Stunde irgend eine komische
Albernheit mit dem Muthwillen und der Feinheit einer gebildeten Schauspielerin
nachahmen und ein erhabenes Gedicht vorlesen mit der hinreiszenden Würde eines
kunstlosen Gesanges. Bald wollte sie in Gesellschaft glänzen und tändeln, bald war
sie ganz Begeisterung. Bald half sie mit Rat und Tat, ernst bescheiden und freundlich
wie eine zärtliche Mutter, eine geringe Bege-

Onze Eeuw. Jaargang 16

13
benheit ward durch ihre Art sie zu erzählen so reizend wie ein schönes Märchen.
Alles umgab sie mit Gefühl und Witz. Sie hatte Sinn für Alles und Alles kam veredelt
aus ihrer bildenden Hand und von ihren süszredenden Lippen. Nichts Gutes oder
Groszes war zu heilig oder zu allgemein für ihre leidenschaftliche Teilname. Sie
vernam jede Andeutung und erwiederte auch die Frage, die nicht getan war. Es war
nicht möglich Reden mit ihr zu halten, es wurden von selbst Gespräche und während
dem steigenden Interesse spielte auf ihrem feinen Gesichte eine immer neue Musik
von geistvollen und lieblichen Mienen.’
Door de vergoddelijkende vereering voor zijn nieuwe vriendin wordt Julius een
ander man. Nu eerst vindt hij de kracht in zijn kunst ernstig werkzaam te zijn, hij
wil niet langer enkel over de schoonheid peinzen, maar ook trachten haar in zijn
kunst weer te geven. Hij kiest zich tot ideaal wat hij noemt ‘de helden der voorwereld’
en zijn werk wordt grootsch en forsch. In voorname afzondering trekt hij zich van
de menschen terug. Alleen een moederlijke vrouw, wat ouder dan hij, een vrouw,
aan wie alle bekrompenheid der huiselijke vrouwen vreemd is, heeft in dien tijd
invloed op hem, haar hangt hij aan met broederlijke genegenheid.1) Zij is zijn troosteres
in den zwaren tijd, dien hij heeft door te maken, want het voorwerp zijner aanbidding
kan nooit de zijne worden. Hij weet dat iemand, die hem zeer dierbaar is, haar begeert,
en trekt zich edelmoedig terug. De jonge vrouw verkeert in ernstige moeilijkheden
en hij wordt haar vertrouwde en tevens die van zijn medeminnaar. Zich voor
zichzelven alle hoop ontzeggende, besluit hij zich dat vertrouwen waardig te maken.
Maar met een gewond, verbitterd hart zoekt hij de eenzaamheid en ompantsert zijn
ziel met koude onverschilligheid. Langzamerhand begint het leven evenwel weer
zijn rechten te doen gelden, hij gaat zelfs aan een huwelijk denken. In den kring der
jonge meisjes die hij kent, zijn er wel, die hij zou willen huwen, al heeft hij

1) Waarschijnlijk Charlotte, Schlegel's zuster, die met Ernst getrouwd was.
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haar niet lief, want het denkbeeld ‘liefde’ is hem te heilig om het met het denkbeeld
‘huwelijk’ te willen verbinden.
Hier toont Julius zich een geestverwant van hen, die in ernst het denkbeeld van
een ‘mariage à trois’ opperden. Er bestond onder anderen een kringetje, dat zich om
den schrijver Jacobi schaarde, waarin allen er naar streefden in hun brieven,
gesprekken en verhoudingen iets Platonisch te leggen. Deze Jacobi had een roman
geschreven ‘Waldemar’, waarin een soort onschuldige bigamie werd voorgesteld als
een bewijs van hooge verfijning. Men had zijn wettige vrouw om met haar een gezin
te stichten, maar met de vrouw, die men daarnevens, of liever daarboven, Platonisch
vereerde sloot men een verbond, dat niet van deze wereld was, maar in een hoogere
sfeer thuisbehoorde. In het Athenäum, het orgaan der beide Schlegels, dat zij samen
redigeerden, komt de stelling voor, dat bijna alle huwelijken, huwelijken met de
linkerhand zijn, en eigenlijk voorloopige proefnemingen voor het werkelijke huwelijk.
Geen wonder dat Jean Paul ironisch kon uitroepen: ‘Gattinnen gelten nichts!’ Maar
deze Gattinnen schijnen lang niet altijd ingenomen te zijn geweest met de haar
toegedachte plaats, ook vertrouwden zij dat dwepen met die Platonische geliefde
niet zoo recht, - nog zoo dom niet van haar!
Als Julius evenwel met de genoemde meisjes in nadere relatie wil treden,
ondervindt hij allerlei teleurstellingen, eene van haar ergert hem door hem allerlei
vrijheden toe te staan, maar te weigeren zich hem geheel te geven, uit vrouwelijken
trots en weerzin tegen wat zij gemeen en dierlijk vindt. Hij moet minachtend lachen
als hij een zoo gekunstelde wezensgesteldheid vergelijkt met het werken en scheppen
der eeuwige natuur, als hij denkt aan haar wetten en aan de grootheid van het
moederschap. Maar alle kleine ondervindingen, zooals hij ze noemt, raken weldra
op den achtergrond, want eindelijk ontmoet hij haar, die voortaan zijn eenige en
eeuwige geliefde zal zijn, Lucinde.
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Lucinde is een jonge schilderes, die natuurlijk de kunst niet beoefent als vak, dat zou
te veel aan degelijkheid en nuttigheid doen denken, maar als schoone liefhebberij.
Ernstige voorstudie heeft zij dan ook niet gemaakt en met olieverf schildert zij niet,
daartoe mist zij voldoende geduld en vlijt. Naar luim en gril - alweder de romantische
opvattingen van de vrijheid des kunstenaars - brengt zij met pen of waterverf op het
papier wat haar, vooral in het landschap, heeft getroffen. Ook zij behoort tot hen, die
niet in de alledaagsche werkelijkheid leven, maar in een zelfgeschapen sfeer van
hooge verfijnde gevoelens. Voor haar bestaat alleen wat zij vereert of liefheeft, wat
in haar oog werkelijke waarde heeft, anders niets. Vooral deze laatste trek wijst heel
duidelijk op Dorothea Mendelssohn.
Met kalme vastberadenheid heeft de jonge kunstenares met alle banden en tradities
gebroken om haar eigen leven te kunnen leven. Onder diepe ontroering vertelt zij
aan Julius, dat zij reeds moeder is geweest van een schoonen knaap, dien haar de
dood heeft ontnomen. Beiden voelen zij dat zij voor elkander bestemd zijn en na
korten tijd wordt zij de zijne.
Nu vergelijkt hij zijn geluk met een frissche roos in tegenstelling tot de nagemaakte
bloemen, die hij vroeger gekend heeft, nu wordt ook zijn werk bezield van een
warmte, die hij er vroeger nooit in heeft kunnen leggen en nu wordt geheel zijn eigen
leven tot een kunstwerk.
Een groote teederheid voor alles wat leeft, bloeit in hem op; een welgevallen in
de menschen en een zin voor innerlijkheid in zichzelven en in zijn verhouding tot
anderen.
Hij weet nu weer vrienden tot zich te trekken. Hoewel hij de volle harmonie voor
zijn ziel nog alleen vindt in den omgang met Lucinde, verrijkt hij zich met wat
anderen hem voor zijn geest geven. Echte liefde tot een persoon maakt de ziel rijp
om het universum lief te hebben. ‘Der Kusz des Amor und der Psyche ist die Rose
des Lebens’ juicht hij en de liefde is niet alleen het stille verlangen naar het oneindige
maar tevens het heilige genieten van het oogenblik.
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Na eenigen tijd moet Lucinde moeder worden en Julius begroet deze mededeeling
als de dageraad van een nieuw leven. Hij zou een lauwerkrans om haar hoofd willen
vlechten om haar te wijden tot nieuwen ernst en nieuwen arbeid. Want nu heeft de
arbeid ook voor hem zin en waarde gekregen. Hij zelf wil zich tooien met het
zinnebeeld der onschuld, daar hij nu in het paradijs der natuur wandelt. De natuur
heeft hen nu voor goed aan elkander verbonden, want alleen zij is bij machte een
onverbreekbaren band, het ware huwelijk, te sluiten. Zij zijn nu schakels geworden
in het groote geheel der schepping, nu moeten zij zich hun plaats in deze schoone
wereld waardig maken en hun leven moet de onsterfelijke vruchten dragen, die ‘de
geest en de willekeur’ doen rijpen. Van den verheven lediggang is geen sprake meer,
zijn taak zal zijn te zaaien en te oogsten en te werken zoolang het dag is om 's avonds
uit te rusten in de armen der ‘moeder’, die voor eeuwig zijn ‘bruid’ zal blijven. Haar
taak zal wezen als priesteres der vreugde het geheim der liefde stil te openbaren en
te midden van waardige zonen en dochteren het schoone leven tot een heilig feest te
wijden. Onwillekeurig denkt men hier aan Schiller's ‘Freude, schöner Götterfunke!’
In dien zin zal dat priesteres der vreugde wel moeten worden opgevat.
Heel typisch is het volgende briefje, dat Julius in die dagen aan Lucinde schrijft,
vooral als men bedenkt dat het boek, waarin het voorkomt, niet is bedoeld als
uitbeelding van een stuk leven of van de gemoedsgesteldheid van een bepaald persoon,
maar wel echt een tendensboek is, dat een bepaalde richting vertegenwoordigt en
een soort programma inhoudt.
Het briefje dan luidt aldus:
‘Drei Dinge wird unser Kind gewisz haben, viel Muthwillen, ein ernsthaftes Gesicht
und etwas Anlage zur Kunst. Alles Andre erwarte ich mit stiller Ergebung, Sohn
oder Tochter, darüber kann ich keinen bestimmten Wunsch haben. Aber über die
Erziehung habe ich schon unsäglich viel gedacht, nämlich wie wir unser Kind für
alle Erzie-
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hung sorgfältig bewahren wollen, vielleicht mehr als drei vernünftige Väter denken
und sorgen um ihre Nachkommenschaft gleich in der Wiege in lauter Sittlichkeit
einzuschnüren.
Ich habe einige Entwürfe gemacht, die dir gefallen werden. Auf Dich ist sehr dabei
gerechnet. Nur muszt Du die Kunst nicht vernachläszigen. Würdest Du für Deine
Tochter, wenn es eine Tochter ist, lieber das Porträt oder die Landschaft wählen?’
Men kan zich haast niet voorstellen dat zoo iets als ernst bedoeld is, het klinkt als
een parodie op het algemeen gedweep met opvoeding en op het dilettantisme in de
kunst, maar parodistisch gestemd is Schlegel in de Lucinde allerminst.
De gelieven besluiten tot den aankoop van een klein landgoed en Lucinde mag dit
geheel naar haar eigen zin en smaak inrichten, mits de inrichting niet te omslachtig
en niet te nuttig worde. Als zij maar steeds haar eigen oordeel volgt en zich niets laat
aanpraten dat gewoon of gepast is, zal het wel goed worden. Want nuttig in den
goeden zin en voor hen bruikbaar is alleen wat tot ‘einer echten Ehe dient’, en een
echte Ehe is alleen een huwelijk gesloten voor den burgerlijken stand van de liefde
en de natuur. De vermelding van de natuur leidt tot een verheerlijking van het
landleven, geheel in den geest van den tijd, voor zoo verre die onder den invloed van
Rousseau stond. In weerwil van die, misschien wat geforceerde, aanbidding van het
landelijk schoon is de rol, die het landschap in de waardeering der romantici speelt
een zeer eigenaardige. Sommigen onder hen, o.a. de beide Schlegels, hadden al heel
weinig natuurgevoel. En de natuur op zichzelve, zonder op de verbeelding werkende
toevoegsels, had den meesten van hen niet veel te zeggen. De meest geliefde
natuurtafereelen der romantiek waren woeste eenzame streken, met verbrokkelde
kapellen, bergkloven, holle wegen, waarop roovers hun slachtoffers afwachtten,
schuimende watervallen, door de maan beschenen grafzerken enz. Vooral de maan
speelde een groote rol, de romantici waren
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meer maan- dan zonaanbidders. Novalis plaatst in een romantisch landschap o.a. een
veldslag, een minnend paartje, en het lijk van een jonggestorvene op een baar. In een
park was het schoonste sieraad vaak een mausoleum. Frans, de schilder in Tieck's
roman Sternbald, vindt het landschap, dat hij wil teekenen, droog, tegenover de
afspiegeling daarvan in het water, die vage vervloeiende lijnen zeggen hem meer
dan het landschap zelf, dat hem te degelijk is. Door allen werd gedweept met Italië,
maar het was niet het echte, het was een gedroomd Italië, waarnaar het heimwee
uitging.
Het verwachte kind zal dan spelen, kruipen en opgroeien op een grasveld en de
aanstaande vader verheugt zich er op den zoon sprookjes te zullen vertellen en goede
lessen te geven. Hier komt, in weerwil van het besluit niet te willen opvoeden, de
geest der Aufklärung toch even om den hoek kijken, der Aufklärung met haar altijd
en eeuwig willen onderrichten, waartegen de romantici zoo konden ijveren. Ook de
toekomstige moeder wordt ernstig op haar plichten gewezen, vond Julius vroeger
haar lichtzinnigheid bevallig en vrouwelijk, nu is er iets waarmede zij onophoudelijk
rekening heeft te houden. Zij heeft gevaarlijke gewoonten, die zij moet nalaten o.a.
die van zich te dun te kleeden en te veel van de avondlucht te houden. Als Lucinde
eens ziek is, maakt Julius in zijn verbeelding al de angsten en ellende door, die de
dood der geliefde hem zou kunnen bereiden. Bijna drijft zijn verhitte verbeelding
hem tot zelfmoord, maar dan zegt de dood tot hem ‘ga heen om te lijden en te
volbrengen wat uw taak is en kom terug als al uw plichten vervuld zijn’.
In het geval van Julius kan men waarlijk van een opvoeding door de liefde spreken,
in dit boek is toch nog wel iets anders te vinden dan wat de niet begrijpende ergernis
der tijdgenooten er in las.
Maar het blijft een zonderling gewrocht, dat bijna geheel uit door elkander
geworpen fragmenten bestaat, want nu komen weer eenige hoofdstukken, die een
corres-
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pondentie vormen met een vriend (Schleiermacher?) vol beschouwingen o.a. over
de vriendschap tusschen mannen. In die dagen van gevoelszwelgerij kenmerkte die
vriendschap zich over het algemeen door een zeer sentimenteel gedweep. De
echtromantische, min of meer godsdienstige drang een voorwerp ter aanbidding te
hebben, werd, als geen meisje of vrouw daartoe was aangewezen, dikwijls op een
vriend overgebracht. En ook nevens de vrouwelijke geliefde nam vaak een vriend
een zeer groote plaats in het hart van den vriend in, terwijl ook in den omgang
tusschen de beide seksen de lijnen tusschen vriendschap en liefde soms geheel
vervaagd waren. Die innige vriendschapsomgang had, zooals bij de verhouding van
de broeders Schlegel tot elkander en in dien van Friedrich Schlegel tot Schleiermacher
en Novalis, als een trouw sterk gevoel, iets heel moois. Zij uit zich soms op overdreven
wijze, maar men was nu eenmaal meer geneigd aan zijn gevoelens uiting te geven
dan in onzen tijd en veel lijkt ons overdreven, dat in die dagen heel gewoon was.
Maar er zijn toch ook brieven van vrienden aan elkander bewaard gebleven, die ons
weemakend aandoen. In een verzameling brieven door verschillende vrienden en
geestverwanten aan Tieck gericht, komen staaltjes voor, die dit kunnen bevestigen1).
Zoo schrijft de jonge Wackenroder, de dichter der ‘Herzensergieszungen eines
kunstliebenden Klosterbruders’, een der vroegste romantische geschriften, aan Tieck,
dat hij met de gedachte aan hem inslaapt en weder opstaat en den dag zalig noemt,
dien hij met de gedachte aan zijn vriend besluit. Hij vraagt of zijn vriend van hem
droomt, of hij op het oogenblik aan hem denkt. ‘Vlieg tot mij over’ smeekt hij, ‘en
ik zal een vurigen kus op uw lippen drukken’. Maar genoeg hiervan, een veel
sympathieker uiting van vriendschapsgevoel vinden wij in een gedichtje, dat Novalis
aan een vriend wijdt en waaruit ik de volgende regels overschrijf:

1) Briefe an Ludwig Tieck. Ausgewählt und herausgegeben von Karl Holtei, 1864. IV. pag.
169-264.
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‘Gib treulich mir die Hände,
Sei Bruder mir und wende
Den Blick vor Deinem Ende
Nicht wieder weg von mir.
Ein Tempel wo wir knieën,
Ein Ort wohin wir ziehen,
Ein Glück für das wir glühen,
Ein Himmel, Dir und mir.’

Op de bovengenoemde brieven volgt een kort idyllisch tweegesprek tusschen Julius
en Lucinde, waarin de nacht wordt verheerlijkt, de nacht, dat troetelkind van alles
wat romantisch voelde. En niet alleen met den nacht als natuurverschijnsel, ook in
overdrachtelijken zin hield de romantische ziel zich gaarne bezig met alles, wat men
de nachtzijde van het leven zou kunnen noemen. Zij verdiepte zich in den droom en
in het wonder en in alle onderwerpen, die het geheimzinnige gebied raken, dat de
Engelschen met een onvertaalbaar woord ‘weird’ noemen. Geestenzieners en
dubbelgangers, sonnambulisme, magie en occultisme waren geliefde onderwerpen
voor schrijvers en dichters.
Dit tweegesprek, ‘Liebe und Sehnsucht’ geheeten, waarin Lucinde ‘priesteres der
nacht’ wordt genoemd, is in een dichterlijk verheven toon gehouden en bevat regels
van groote schoonheid. Als bewijs moge een gedeeltelijke aanhaling dienen:
Julius.
Es ist nicht eitle Fantasie, unendlich ist nach Dir und ewig unerreicht mein Sehnen.
Lucinde.
Seys was es sey. Du bist der Punkt in dem mein Wesen Ruhe findet.
Julius.
Die heilge Ruhe fand ich nur in jenem Sehnen, Freundin.
Lucinde.
Und ich in dieser schönen Ruhe jene heilge Sehnsucht.
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Julius.
Ach, dasz das harte Licht den Schleier heben darf, der diese Flammen so verhüllte, dasz der
Sinne Scherz die heisze Sehnsucht kühlend lindern möchte.
Lucinde.
So wird einst ewig kalter ernster Tag des Lebens warme Nacht zerreiszen, wenn Jugend flieht
und wenn ich Dir entsäge, wie Du der groszer Liebe groszer einst entsagtest.
Julius.
Dasz ich doch Dir die unbekannte Freundin zeigen dürfte und ihr das Wunder meines
wunderbaren Glücks.
Lucinde.
Du liebst sie noch und wirst sie ewig, mein auch ewig lieben. Dasz ist das grosze Wunder Deines
wunderbaren Herzens.
Julius.
Nicht wunderbarer als das Deine. Ich sehe Dich an meine Brust gelehnt mit Deines Guido
Locken spielen. Uns beide brüderlich vereint die würdge Stirn mit ewigen Freudekränzen zieren.
Lucinde.
Laszt ruhn in Nacht, reisz nicht an's Licht, was in des Herzens stiller Tiefe heilig blüht.
Julius.
Wo mag des Lebens Woge mit dem Wilden scherzen den zart Gefühl und wildes Schicksal
heftig fortrisz in die herbe Welt?
Lucinde.
Verklärt und ewig glänzt der hohen Unbekannten reines Bild am blauen Himmel Deiner reinen
Seele.
Julius.
O ewige Sehnsucht. Doch endlich wird des Tages fruchtlos Sehnen eitles Blenden sinken und
erlöschen und eine grosze Liebesnacht sich ewig ruhig fühlen.
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Lucinde.
So fühlt' ich wenn ich seyn darf wie ich bin, das weibliche Gemüth in liebeswarmer Brust. Es
sehnt sich nur nach Deinem Sehnen, ist ruhig wo Du Ruhe findest1).

Geheel in overeenstemming met den romantischen gedachtengang vinden wij in dit
liefdesduet de merkwaardige bijzonderheid dat van weerskanten wordt gezinspeeld
op een vroegere liefde die nog niet uit het hart is verdreven. Dit werd niet als ontrouw
beschouwd. In de wisselende gestalten werd als het ware de eene, groote liefde
aangebeden. Schleiermacher dacht hier eenigszins anders over. Volgens hem moesten
alle voorloopige gevoelens als proefnemingen beschouwd worden, die leiden tot dat
eene: de liefde, die eeuwig is en had Lucinde niet mogen zeggen: ‘und wenn ich Dir
entsage,’ enz. Wij weten dat Novalis, die na den dood van zijn hartstochtelijk beminde
Sophie von Kühn klaagde dat voor hem de avond was gevallen, terwijl hij nog in het
morgenrood blikte, die trachtte enkel door de kracht van zijn wil, haar in den dood
te volgen, zich een jaar later opnieuw verloofde en deze schijnbare trouweloosheid
verklaarde door zijn geloof in de nieuwe geliefde de verlorene terug te hebben
gevonden. Waren zij niet beiden één in een hoogere mystieke eenheid? En Caroline
Michaelis, die driemalen getrouwd is geweest en nog eens een kind heeft gehad
tengevolge van een vluchtige afdwaling, verklaarde van zichzelve dat zij toch voor
de trouw was geschapen.
Zoo zien wij dat in de Lucinde bijna alle snaren van de romantische lier worden
aangeslagen en dat dit boek, waarvoor de schrijver spitsroeden heeft moeten loopen,
ondanks zijn gebrekkige constructie en het aanstootelijke van sommige gedeelten,
nog belangwekkend genoeg is, voor wie belang stelt in alle uitingen der menschelijke
ziel in haar zoeken en dwalen. De wijze, waarop Schleier-

1) Men beweert dat dit liefdesduet Wagner heeft geïnspireerd bij de tweede acte van zijn Tristan
und Isolde.
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macher het in bescherming nam was zeer ridderlijk en een daad van moed in den
jongen predikant, die veel kans liep hierdoor ergernis te verwekken. Zijn eigen
tragische verhouding tot de ongelukkig gehuwde Eleonore von Grünow maakte hem
misschien dubbel ontvankelijk voor sympathie met deze verheerlijking der liefde,
zooals hij het boek noemde in zijn ‘Vertraute Briefe über die Lucinde’ in 1800
verschenen. Het boekje bevat een aantal brieven van en aan werkelijke of gefingeerde
correspondenten met meeningen over de Lucinde, die eigenlijk wijsgeerige
beschouwingen over de liefde zijn. Een zekere Ernestine, die verzekerd zou hebben
het boek niet te willen lezen omdat zij er met niemand over zou kunnen spreken,
wordt duchtig over den hekel gehaald. Is zij dan een prüde geworden? Alle prüden
zou hij op een schip willen zetten en naar Engeland zenden, waar zij thuishooren.
Zou zij willen zwijgen, waar de domheid en de boosheid zich zoo luid doen hooren?
Is het niet even noodig een boek te verdedigen als een mensch, in een tijd waarin
beiden zoo zeldzaam zijn? Hij herinnert haar er aan hoe ook zij een reeds lang
gekoesterd verlangen in zich draagt, het wezen der liefde in zijn volkomen openbaring
beschreven te zien en dit boek zal dat verlangen bevredigen. Hier is de liefde geheel
en uit één stuk, het meest geestelijk en meest zinnelijk element daarin zoo nauw
vereenigd, dat het tegenover dit dichtwerk haast misdadig wordt die twee elementen
afzonderlijk te noemen. Tot wie, vraagt hij, moeten zij, die zich een oordeel over dit
boek wenschen te vormen, zich richten, zoo niet tot edele vrouwen, wier levenstaak
de liefde is? Een wending, die even doet denken aan Dante's beroep in de Vita Nuova
op edele vrouwen, die verstand hebben van de liefde. Een kenmerkende opvatting
van Schleiermacher is deze, dat, daar alles in de natuur zich langzamerhand moet
ontwikkelen en volmaken, dit ook met de liefde het geval moet zijn en ook hier
rekening moet worden gehouden met voorloopige proefnemingen zonder blijvende
gevolgen. Die tijdelijke gevoelens moeten rijp maken voor het echte eenige gevoel.
Een soort op-
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voeding in de liefde dus. Hij waarschuwt tegen de hersenschim dat juist de eerste
liefde zoo iets heiligs zou zijn, zij is integendeel slechts de eerste onzekere schrede
op den ladder, die tot het hoogste leidt. Wat niet meer is dan een proefneming mag
dan ook niet voor het eenig echte worden aangezien. In dat echte gevoel, waardoor
men zijn leven schoon en waardig zal kunnen opbouwen, gelooft hij als in het hoogste
gebod.
Wat hem evenwel in de Lucinde nog het meest aantrekt is dat de schrijver daarin
zoo onbevangen en onbekommerd voor de gevolgen, die dit voor hem kan hebben,
met innerlijken ernst en waardigheid, oppositie voert tegen wat de wereld denkt.
Wel was het een rijke tijd van gisten en worden, waarin de jonge beeldstormers
door ernstige menschen als Schleiermacher zoo werden verdedigd.
Wenden wij ons nu van het boek tot haar, die de prototypen waren voor de twee,
daarin het meest uitvoerig uitgebeelde vrouwengestalten, tot haar, die te midden der
romantische idealen haar leven leefden, dat zij zich, ieder naar haren eigen aard,
onder den invloed van die idealen vormden.
De eerste dan, die ons uit het boek tegentreedt, is Caroline Michaelis.
(Wordt vervolgd.)
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De bestuurs-crisis in den A.N.D.B.
Door Jhr. Mr. H. Smissaert.
De bestuurs-crisis in den A(lgemeenen) N(ederlandschen) D(iamantbewerkers)-B(ond)
is een wel merkwaardig, doch in het wezen der zaak zeer begrijpelijk, men zou haast
zeggen: natuurlijk verschijnsel geweest in onze vakbeweging. De bestuurders van
deze groote, onder al haar zusteren ver vooraan staande organisatie, verlangden een
vaste regeling van hun ‘rechtspositie’; wel was reeds volgens art. 33 der statuten de
Bond verplicht aan een eervol aftredend bestuurder een toelage toe te kennen, doch
terecht werd door hen, voor wie deze bepaling geschreven was, deze regeling
onvoldoende geacht: het is duidelijk dat hierbij te veel is overgelaten aan de werking
van onzekere factoren als: de stand der kas op een gegeven oogenblik, de
omstandigheden waaronder een bestuurder zijn taak neerlegt enz. Maar de door het
bestuur verlangde regeling van de rechtspositie wezen de leden af, nadat ook vroeger
reeds een voorstel van gelijke strekking door hen terzijde gesteld was; het bestuur
vond hierin aanleiding tot het collectief nemen van ontslag. Een crisis. Groote
beweging, ontsteltenis in de kringen van den A.N.D.B. Hoe zou 't met den Bond
gaan, als deze van ouds be-
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proefde leiders niet langer de teugels voerden? Hoe dit gevaar nog af te wenden?
Men kent de geschiedenis en den afloop. Op drie achtereenvolgende dagen (28,
29, 30 Augustus) werden bondsvergaderingen gehouden; in de beide eerste bleef het
bestuur onwankelbaar bij zijn besluit; in de derde werd - gelijk de Heer Polak den
volgenden dag zeide - ‘het ijs gebroken’; er volgde een ‘spontane uiting van alle
bondsleden’, een eenig feit in de geschiedenis der organisatie. De regeling van de
rechtspositie der bestuurders werd met 4135 stemmen tegen 599 gelegd in handen
van den bondsraad. Deze feiten en de daaruit gebleken gezindheid, de daarbij geuite
geestdrift, bewogen het bestuur terug te komen op zijn besluit. Het gevaar was
bezworen.
Was dit beloop der zaak te voorzien geweest? Men zou beter dan wij de toestanden
en verhoudingen in den Bond moeten kennen, om een antwoord daarop te kunnen
geven. Men moet, meenen wij, als volstrekt zeker aannemen, dat het bestuur volkomen
oprecht was in zijn verklaring, dat het wegens de weigering van het verlangde meende
niet langer te moeten aanblijven. Juist die oprechtheid en de bij de leden daaromtrent
vaststaande overtuiging zal voor een belangrijk deel hebben bijgedragen tot de
wending; zij heeft de menigte geïmponeerd. Herhaaldelijk heeft het bestuur verklaard:
ons ontslag is niet een dreigement, maar een feit; wij willen niets afdwingen van den
Bond. Overigens moet men bij de beoordeeling van de zaak en van den keer, dien
zij nam, bedenken dat de leden eene ‘menigte’ vormen en wel een voor indrukken,
ook voor tegenstrijdige en sterk wisselende indrukken, zeer ontvankelijke.
Maar welke verklaring(en) men voor de beëindiging van het conflict ook moge
zoeken of vinden, het feit blijft dat men aanvankelijk - in den loop der jaren tot
tweemaal toe - de door het bestuur gewenschte regeling van de rechtspositie heeft
afgewezen. Belangwekkender dan de oplossing van het geschil schijnt ons de vraag:
hoe het ontstaan was, welke opvattingen de leden van dezen Bond
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bewogen een dergelijke houding tegenover hun leiders aan te nemen?
Wat deze vraag vooral belangwekkend maakt, is het feit, waarop wij reeds doelden,
dat deze Bond waarlijk in onze Nederlandsche arbeiders-vakbeweging de allereerste
plaats inneemt. Iedereen weet, dat de Amsterdamsche diamantbewerkers
buitengewoon hooge loonen ontvangen, dat velen hunner ontwikkelde lieden zijn,
dat hun organisatie, welke bijna een kwart eeuw bestaat, door goede en kwade tijden
heen, hecht en sterk is geworden, dat zij zich de weelde kon veroorloven als behoorlijk
betaalde bestuurders aan zich te blijven verbinden mannen als Henri Polak en Jan
van Zutphen, die onder de beste ‘labour-leaders’ van ons land moeten worden
gerekend en die, ook bij onderhandelingen vanwege den Bond met de
patroons-vereeniging (de Amsterdamsche Juweliers-Vereeniging) scherpzinnigheid,
beleid en volharding, ook diplomatieken tact toonden te bezitten. Hoe kon het
gebeuren dat zulk eene organisatie weigerde de toekomst harer bestuurders zeker te
stellen?
Dit kon gebeuren en is gebeurd, omdat zeer vele leden niet de waarde van
geestelijken arbeid weten te schatten, dus den arbeid dezer ‘ambtenaren’ van den
Bond onderschatten. Nieuw is dit verschijnsel allerminst. Er is waarheid in het
gezegde dat er veelal geen harder ‘baas’ is dan de vroegere ‘knecht’. Wanneer de
‘knechts’ zich vereenigen en medearbeiders in hun dienst stellen om hun
gemeenschappelijke belangen te behartigen, dan voelen zij zich (en spelen) den baas
over de door hen bezoldigden. Vele jaren geleden reeds heeft men in de Duitsche
vak-pers menigvuldige, ernstige klachten kunnen lezen van ‘Gewerkschafts-Beamten’
over de onaangename en krenkende bejegening, waaraan zij van de zijde der
vereenigings-leden bloot stonden, over de miskenning van de beteekenis hunner
werkzaamheid, over de harde behandeling, die hun werd aangedaan door hen, in
wier dienst zij stonden. Dáár dus hetzelfde verschijnsel als hier: onderschatting van
de waarde van geestelijken arbeid. Want dat ook hier, in de A.N.D.B.-
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crisis, de oorzaak van de botsing daarin was gelegen, is op zichzelf reeds duidelijk
en werd, ten overvloede, met zooveel woorden gezegd en erkend. In eene der aan
die crisis gewijde bondsvergaderingen sprak de Heer A.S. de Levita (een der
onderteekenaars van de motie, welke beoogde het bestuur op zijn ontslag-aanvrage
te doen terugkomen) het uit, dat van allen, die tegen de regeling van de rechtspositie
gestemd hadden, de redeneering deze was geweest: waarom moet de bestuurder het
beter hebben dan ik als arbeider? En in diezelfde vergadering zeide Henri Polak, de
voorzitter van den A.N.D.B. (onder ‘langdurig applaus’ der aanwezigen!): de dingen
nemende zooals zij zijn, meen ik mij er op te mogen verheffen, dat mijn praestaties
voor den Bond van meer waarde zijn dan de praestaties der boden; dit verschil nu
moet - zoo voegde hij er aan toe - in deze kapitalistische samenleving zijn uitdrukking
vinden in een hooger salaris.
De erkenning van dit verschil is verre van algemeen, niet alleen in den A.N.D.B.,
maar ook in andere vakvereenigingen. Begrijpelijk is dit wel. De arbeider, die door
zijn vakgenooten wordt aangesteld voor de behartiging van de belangen hunner
organisatie, wordt daardoor gehaald uit zijn vroeger werk, gerukt uit zijn stand;
voortaan zal hij niet meer als voorheen naar de fabriek of de karwei gaan, maar als
‘ambtenaar’ in woord en geschrift pleitbezorger der anderen zijn, bureau-werk
verrichten, zich aan de versterking van de organisatie wijden, op vergaderingen
spreken, als propagandist rondreizen, bij stakingen en uitsluitingen de leiding nemen.
Hij is een ander man geworden; hij leeft en kleedt en gedraagt zich niet meer als
arbeider. Is 't niet verklaarbaar, dat dit den arbeider, die hem aanstelde en hem
bezoldigt, steekt en prikt? Uit kracht van zijn ambt en zijn positie matigt zich de
bestuurder, ook in de meest ‘democratisch’ ingerichte vereenigingen, een zeker gezag
aan over de leden. En men weet, van oudsher, hoe moeilijk erkenning van gezag den
Hollander, ook en vooral den Hollandschen arbeider valt. Allicht ontstaat bij de leden
ook een zeker gevoel van
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naijver. Terwijl zij des morgens vroeg reeds naar het werk gaan, daar, onderworpen
aan de tucht van ploegbaas of opzichter, het reglementair bepaald aantal uren arbeiden,
verschijnt voor hen het leven van den vereenigings-bestuurder als een aantrekkelijk
en gemakkelijk bestaan: hij brengt, in 't genot van veel meer vrijheid dan ooit des
arbeiders deel is, zijn dagen door met briefwisseling, reizen, vergaderingen,
conferenties, met lezen en schrijven. Waarom moet hij het geldelijk beter hebben
dan de man, die van zijn loon hem betaalt?...
Op den bodem van al zulke gevoelens, die leiden tot de van hier en van elders
bekende uitingen, ligt altijd de onderschatting der waarde van geestelijken arbeid.
Hoewel elk lid voor zich bij eenig nadenken zou moeten toegeven, dat niet hij de in
een bestuurder vereischte geschiktheid, de voor dat werk noodige gaven bezit, en
dus zou moeten erkennen dat hij hier staat tegenover iets van hoogere waarde dan
wat hij, als arbeider, het zijne kan noemen, weigert hij die slotsom te aanvaarden of
althans zich daarnaar te gedragen. En waarom is dit hem zoo moeilijk, onmogelijk
haast? Omdat hij stelselmatig is opgevoed in de leer der overschatting van
lichamelijken arbeid, waaruit van zelf onderschatting van geestelijken arbeid
voortvloeit.
Die overschatting van de waarde der maatschappelijke diensten, voor welker
verrichting voornamelijk physieke kracht en slechts voor een gering - bij de uitbreiding
der fabriekmatige, machinale voortbrenging steeds geringer - deel verstand,
oplettendheid, doorzicht noodig zijn, is als 't ware een geloofsartikel van de
socialistische denkwijze, waarin deze vakbewegings-mannen leven. Voortdurend
wordt hun voorgehouden dat zij de eigenlijke producenten zijn, immers zij zijn het,
door wier handen de ruwe grondstof gaat en bewerkt wordt tot het voor den verkoop
geheel gereed artikel; nu dan, is 't niet duidelijk dat zij het verreweg belangrijkst
aandeel nemen in het proces? Wat doet de fabrikant, hun werkgever, eigenlijk anders
of meer, dan dat hij te hunner beschikking stelt

Onze Eeuw. Jaargang 16

30
de noodige werktuigen, machines en grondstoffen, waaruit zij de koopwaar
vervaardigen, die hij van de hand zet om dan als ‘ondernemerswinst’ de ‘meerwaarde’
op te strijken, die zij door hun arbeid aan de waarde van de onbewerkte grondstof
hebben toegevoegd? Die ‘ondernemerswinst’ behoorde zich te bepalen tot een matige
vergoeding (rente) voor het in de zaak gestoken kapitaal en voor het gebruik van de
werktuigen. Maar de kapitalist slokt, behoudens het karig arbeidsloon, alles op wat
de arbeider aan rijkdom heeft geschapen. Ziedaar zoo ongeveer de populaire
voorstelling van de bekende theorie, een voor arbeiders zoo bevattelijke en
aantrekkelijke voorstelling: bevattelijk omdat de arbeiders zelven immers dag aan
dag het als feit geponeerde: dat zij de eigenlijke voortbrengers zijn, met hun oogen
zien, met hun handen tasten; aantrekkelijk, omdat die voorstelling, hun gevoel van
eigenwaarde versterkend en de beteekenis van hun arbeid in het licht stellend, een
stevigen, immers ‘wetenschappelijken’ grondslag geeft aan loon-eischen. Wat de
‘voortbrengers’ in hun strijd om ruimer aandeel in de opbrengst der productie vragen,
is niet meer dan wat hun toekomt doch onrechtmatig door de machthebbers in de
kapitalistische samenleving wordt onthouden.
Hoe onjuist deze theorie, in deze populaire of in welke andere voorstelling ook,
is, behoeft na al wat daartegen reeds is aangevoerd, hier niet meer te worden gezegd.
Zij miskent ten eenen male de beteekenis en waarde van de rol, die de bedrijfsleider,
de ondernemer in het voortbrengingsproces vervult. Door eene matelooze
overschatting van den stoffelijken, den handen-arbeid, cijfert zij zoo goed als geheel
weg den in vergelijking daarmede veel inspannender arbeid van den man, die door
studie en ervaring geleerd heeft hoe hij het bedrijf moet leiden: welke machines hij
daartoe als de meest geschikte moet koopen, vanwaar hij het best de grondstoffen
betrekt, voor welk artikel hij afzet kan vinden en welken prijs hij daarvoor kan vragen
op de markten, die hij daartoe opzoekt. Dit alles - en iets meer nog, o.a. de zorg voor
het beschikbaar zijn (en blijven) van voldoend geschoolde arbeiders in zijn onder-
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neming - behoort tot des bedrijfsleiders arbeid, voor welks vervulling naar den eisch
van een goed ‘ondernemer’ ongelijk zeldzamer eigenschappen worden gevorderd
dan voor de verrichting van handen-arbeid in de fabriek. Gelijk de praestatie van
Henri Polak volgens zijn eigen getuigenis voor den A.N.D.B. meer waarde had dan
die van des Bonds boden en dit ‘in deze kapitalistische samenleving’ zijn uitdrukking
moest vinden in hooger salaris voor den voorzitter, zoo moet ook de ‘praestatie’ van
den bedrijfsleider in deze kapitalistische - en zeker ook wel in iedere andere! samenleving hooger bezoldigd worden dan die des werkers, van wien slechts verlangd
wordt wat honderden en duizenden even goed als hij kunnen verrichten. Krachtens
den regel: dat het zeldzame een hoogeren prijs dan het gewone bedingt.
Een ‘kapitalistische’ regel, deze? Het komt ons voor, dat bij elke ordening van de
voortbrenging der voor het maatschappelijk huishouden benoodigde goederen en
van de verrichting der voor dat huishouden noodige diensten, een hoogere prijs of
belooning - in welken vorm dan ook - aan het hoogere, d.i. aan het meer moeilijke,
dus meer zeldzame, zal worden toegekend. Want die hoogere prijs werkt als een
krachtige prikkel tot ontwikkeling en gebruik van de gaven, welker bezit en
aanwending alleen den man in staat stelt datgene te doen, waartoe een ander niet bij
machte is. Men kan zich, gegeven de natuurlijke traagheid en gemakzucht van den
mensch, geen samenleving denken, waarin zonder zulk een prikkel ook de zwaardere
arbeid zou worden gedaan, waarin iemand zich meer zou inspannen dan een ander
zonder de hoop dat hij daarvoor boven dien ander zou worden beloond.
De juistheid van den regel dat aan het meer zeldzame een hoogere prijs dan aan
het gewone moet worden toegekend (en dat, bij niet-toepassing van dien regel, het
zeldzame zich terughoudt), wordt bevestigd door de mislukking van zoo menige
‘productieve coöperatie’. Men behoeft hierbij nog niet te denken aan zoo sprekende
voorbeelden als de ‘Verrerie d'Albi’. Telkens weer ziet
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men ‘voortbrengers’ zich vereenigen in den waan, dat zij het zeer wel kunnen stellen
zonder een hoog betaalden bedrijfsleider, die de hun toekomende ‘meerwaarde’ tot
zich neemt; onderling zullen zij de zaak drijven en heel de ‘meerwaarde’ zal hun
onverkort ten goede komen. Wanneer dit denkbeeld telkens weer een schoone droom
blijkt te zijn, dan is dit hieraan te wijten dat de aan het hoofd der zaak geplaatste
lieden (want er moeten toch leiders zijn: een anarchistisch bedrijf is onbestaanbaar)
niet de eigenschappen bezitten, welke zij zouden behoeven om de onderneming te
doen slagen; deze lieden worden gekozen uit den kring der coöpereerende gezellen;
daarbuiten wil men niet gaan, om des beginsels wille. Trouwens, wanneer de
samenwerkende arbeiders een voor de taak der bedrijfsleiding berekend man zouden
willen aanstellen, dan zouden zij hem slechts aan hun zaak kunnen verbinden tegen
toekenning van een bezoldiging of belooning, welke evenredig was aan de van hem
gevorderde bekwaamheid. Maar daaraan denkt geen hunner. Zoo sukkelt men voort
met laag-betaalde, onbekwame hoofdmannen. Het spoedig naderend einde is:
mislukking.
De Amerikanen zeggen: menschen, wier arbeid tien dollar waard is, kunt gij bij
tienduizenden tegelijk krijgen; den man, wiens prijs honderd dollar is, vindt gij
moeilijk; wanneer gij voor uw zaak een man van duizend dollar noodig hebt, zoek
dan dien ééne en geef hem wat hem toekomt.... Van zoodanig ‘Americanisme’ zijn
onze Hollandsche arbeiders zich nog niet ‘bewust’. Hun is meer eigen de politiek
van het: ‘kan 't niet voor wat minder?’. Vooral waar het de bezoldiging van
geestelijken arbeid betreft. Moeten hun bestuurders zoo iets als een ‘rechtspositie’
hebben? Kan men ze niet krijgen zonder dat?
Maar Henri Polak heeft hun aan 't verstand gebracht, dat zijn praestaties van hooger
orde zijn dan die van des Bonds boden en dus ‘in deze kapitalistische samenleving’
op betere bezoldiging aanspraak hebben. Daarmee instemmend, of althans volgens
die opvatting handelend, heeft de overgroote meerderheid der leden erkend, dat een
ver-
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schil in belooning naar gelang van verschil in capaciteit, dus van bewezen diensten,
billijk is en rationeel. Een erkenning, die kwalijk te rijmen is met de theorie der
‘meerwaarde’, indien men althans mag aannemen dat de bedrijfsleider bekwaamheden
van hooger orde dan de arbeider bezit. 't Is waar, de erkenning beperkte zich tot de
voortbrenging ‘in deze kapitalistische samenleving’. In de socialistische, voor welker
totstandkoming deze georganiseerden blijven strijden, zal dat anders zijn: daar zal
hij, die met de schitterendste gaven is toegerust en ze in dienst der gemeenschap
stelt, geen aanspraak (mogen) maken op eenige hoogere belooning dan die van den
geringsten broeder onder de armen van geest! Die illusie heeft men vastgehouden.
Dat kon men ook veilig doen; zij is een wissel op zeer verre toekomst.
Het is gelukkig, dat de crisis in den A.N.D.B. op deze wijze is geëindigd. Ware het
anders geloopen, dan zou daarin een versterking zijn gelegen geweest van elementen,
welker streven niet ten goede komt aan de meest gewenschte ontwikkeling van onze
vakbeweging. Wij wezen hierboven reeds op het ‘argument’ der oppositie: waarom
moet de bestuurder het beter hebben dan ik als arbeider? Dit ‘argument’ werd in de
tweede der drie bondsvergaderingen ontwikkeld door zekeren heer van Emden, wiens
betoog zoo ongeveer hierop neerkwam: in de moderne vakbeweging heerscht er haat
en afgunst tusschen de betaalde bestuurders en de leden, doordat de eersten ten
opzichte der laatsten een verkeerd standpunt innemen; zij beschouwen zich niet als
mede-arbeiders, maar als bestuurders. Het ‘besturen’ in de moderne vakbeweging is
ontaard tot een beroep; een der voornaamste ideëele dingen in die beweging moet
zijn, dat de bestuurders hun werk doen uit liefde voor, ter wille van de zaak. Maar
hiervan is men verre afgeweken. De bestuurders zijn ambtenaren geworden. Zij
worden betaald ook over de vacantie-week, ook over de feestdagen, waarin zij niet
werken. Neen, zij moeten niet in beter conditie zijn dan de boden en de klerken.
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- Op de derde bondsvergadering - waarin toch reeds de kentering in de stemming
zich zoo sterk deed gevoelen - kwam nog zekere heer Kanters verklaren (onder gefluit
en gejouw der aanwezigen) dat het vragen om een rechtspositie niet voortsproot uit
liefde voor de organisatie, maar uit liefde voor de portemonnaie. - Ziedaar de haat
en de afgunst van leden tegenover bezoldigde leiders.
Beschouwingen en gezindheden als deze behooren thuis bij de zoogenaamde
‘vrijen’, bij die anarchistische arbeiders, welke - voorzoover zij niet uit afkeer van
elken band zich buiten alle vereenigings-zaken houden - georganiseerd zijn in het
N.A.S. (Nationaal Arbeiders-Secretariaat) of in daarbij aangesloten plaatselijke
secretariaten. Zij vormen de nog van vroeger overgebleven anarchistische
bestanddeelen onzer vakbeweging, noemen zich onafhankelijk, erkennen nauwelijks
het gezag van hun eigen bestuur; zij zijn de ‘wilden’, de ‘vrijbuiters’; zij voeren de
‘staak-maar-raak’-politiek en zijn in voortdurenden strijd gewikkeld met die, op
gansch anderen grondslag gevestigde, groote vakbonden, welke - met den A.N.D.B.
- hun algemeen middenpunt vinden in het N.V.V. (Nederlandsch Verbond van
Vakvereenigingen). Vandaar dan ook dat Henri Polak in de tweede bondsvergadering
den heer van Emden den raad gaf, het ideëele, dat hij in den A.N.D.B. niet kon vinden,
te gaan zoeken bij Kolshek en Samson (voormannen der ‘vrijen’) of bij het Plaatselijk
Arbeiderssecretariaat.
Intusschen blijkt zoowel uit de crisis zelve als uit het op de bondsvergaderingen
gesprokene, dat er in de organisatie der Amsterdamsche diamantbewerkers nog steeds
niet zoo weinige ‘vrije’ of anarchistische elementen aanwezig zijn. Toen op 31
Augustus de vrede tusschen het bestuur en de leden werd geteekend, sprak, na den
voorzitter, Jan van Zutphen, die, op het jongste verleden terugziende, zeide dat de
tijden van groote geestdrift, die men weleer had gekend, voorbijgegaan schenen;
slechts in de ‘oude, taaie rakkers’ leefde de goede kameraadschap, doch bij de jongste
bonds-leden bestond een gemis van
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liefde voor de organisatie. - Hieruit valt af te leiden dat het verzet tegen de regeling
van de rechtspositie vooral uitgegaan is van de meer jeugdige elementen in den Bond
en dat onder deze de (laat ons zeggen) ‘vrije’ begrippen ingang vinden. Is dit zoo,
dan moet men hopen dat òf het dreigend heengaan der oude leiders hen voorgoed
tot ander inzicht gebracht heeft òf zij, ouder geworden, de liefhebberij voor
‘onafhankelijkheid’ in de vakbeweging zullen verliezen en bij de dan jongeren zullen
weten te onderdrukken.
Want het voortwoekeren van deze ‘vrije’ beginselen is onvereenigbaar met gezonde
ontwikkeling van de vakbeweging. Lieden, die zich vereenigen, moeten het gezag
erkennen van de door hen zelven gekozen leiders hunner organisatie; is dat het geval
niet, dan heerscht er anarchie, die tot machteloosheid voert, gelijk men dan ook ziet
dat het N.A.S. wel luidruchtig optreedt, vlammende protesten de wereld inzendt,
straatkabaal verwekt, ongemotiveerde en onhoudbare stakingen in 't leven roept,
maar geen innerlijke kracht bezit en geen kracht ontwikkelt. De anarchistische
vereeniging is een onding: de geörganiseerde tuchteloosheid, de band tusschen hen,
die allen ongebonden zijn willen.
Wie waarlijk, in de toekomst, van onze vakbeweging iets goeds verwacht, niet
alleen voor de arbeiders zelven, maar ook voor de regelmatige verbetering van onze
arbeidsverhoudingen, ook voor de ontwikkeling van ons bedrijfsleven, die moet
hopen dat onze vak-vereenigingen en -bonden hoe langer hoe meer worden goed
ingerichte organisaties, welke ten volle berekend zijn voor de vervulling van hun
taak. Tot zoodanige goede inrichting behoort zeker in de eerste plaats, dat zij geleid
en bestuurd worden door mannen, die de noodige bekwaamheid en geschiktheid voor
hun moeilijk werk bezitten, dat dus daartoe gekozen en als zoodanig gehandhaafd
worden de besten, die te krijgen zijn. Daartoe is natuurlijk noodig een met de gestelde
eischen overeenkomende bezoldiging. Het spreekt wel van zelf dat het zoogenaamd
‘idealisme’ van den heer van
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Emden, die verlangt dat het bestuurs-werk gedaan worde ter liefde voor, ter wille
van de zaak (dus zonder of voor een laag loon) in de praktijk onzin is: niet alleen is
de tegenstelling volstrekt valsch, omdat zoomin hier als elders een behoorlijke
bezoldiging liefde en toewijding aan den arbeid uitsluit, maar ook is 't onmogelijk
arbeiders uit hun sfeer te rukken, hen met gansch ander, zwaarder (geestelijk) werk
te belasten, zonder hen voor het heden en de toekomst de noodige bestaanszekerheid
te verschaffen. Het gaat hier als overal: wie 't ‘op een goedkoopje’ wil gedaan krijgen,
krijgt ook waar naar zijn geld; de zuinigheid bedriegt de wijsheid; half of
on-geschikten worden aan het hoofd geplaatst. Bij de voortschrijdende ontwikkeling
(in de breedte en in de diepte) onzer vakbeweging is de tijd voorbij, waarin een met
de pen en het woord vaardig arbeider de vereenigings- of zelfs de bonds-zaken nog
wel in zijn vrijen tijd kon opknappen; de groei der organisatie, haar inniger aanraking
met het bedrijfsleven, vordert den geheelen man, die zich aan haar belangen wijdt.
Zoo had en heeft men het ook in den A.N.D.B. begrepen en zeker was en is het voor
een groot deel daaraan te danken dat deze bond een zoo sterke, ja geheel eenige
positie in onze vakbeweging innam. Volkomen terecht zeide in de tweede
bondsvergadering de heer de Levita, het beginsel der regeling van de rechtspositie
verdedigend, dat daarmede staat of valt de geheele moderne vakbeweging, die uitgaat
van het denkbeeld dat de vakvereeniging het best gediend is door vrije, onafhankelijke
bestuurders, onbezorgd voor hun toekomst. Dan alleen ook - zoo vervolgde hij heeft men het recht de bekwaamste mannen te kiezen. Wanneer morgen de bestuurders
ophouden betaalde bestuurders te zijn, dan zal op hetzelfde oogenblik de kracht van
den A.N.D.B. zijn gebroken.
Inderdaad, voor organisaties van eenige beteekenis, die iets beteekenen willen, is
de tijd van het geliefhebber en der beunhazerij voor goed voorbij. Het is er niet langer
om te doen, vereenigingetje te spelen, gewichtig te doen op vergaderingen, de leden
te paaien met holle rhetorica,
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fantastische denkbeelden te propageeren, naar het onbereikbare te streven,
onvervulbare eischen te stellen, bij afwijzing daarvan te besluiten tot een staking,
die de leden aan ellende prijsgeeft en tot mislukking gedoemd is, omdat men vooraf
niet nagegaan heeft of de voor slagen onmisbare voorwaarden aanwezig waren. In
de nieuwere vakbeweging geldt al dit gedoe als een reeds lang ‘overwonnen
standpunt’; zij zoekt (en vindt) de kracht der organisatie in de trouw harer leden aan
de eenmaal genomen besluiten, die niet tot stand komen voordat de aangelegenheid,
waaromtrent beslist zal worden, van verschillende zijden is bezien; in de
scherpzinnigheid der leiders, die de vereeniging besturen en sturen in een na gezette
overweging bepaalde, wel overwogen richting, die de argumenten tot verdediging
van het eenmaal ingenomen standpunt bij de hand hebben en ‘mans’ genoeg zijn om
dat standpunt te handhaven tegen een wereld van verzet; die ook de noodige
plooibaarheid en tact bezitten om desnoods eerst langs een langen omweg te bereiken
wat niet rechtstreeks en dadelijk is te verkrijgen; die zelfs met het mindere zich
voorloopig voldaan durven verklaren waar niet alles kan worden gewonnen. In dezen
gedachtengang wordt naar het - altijd tweesnijdend - zwaard der staking niet eer
gegrepen dan wanneer alle andere middelen zijn uitgeput. Bij voorkeur volgt men
den weg der beraadslaging en onderhandeling met, der overreding van de tegenpartij.
Zal echter het volgen van dien weg tot een ook voor de arbeiders duurzame uitkomst
leiden, dan moet daarbij niet het onmogelijke worden verlangd, moet b.v. niet van
de werkgevers op een gegeven oogenblik een loonsverhooging worden afgedwongen,
welke in verband met de conjunctuur op dat oogenblik en in de naaste toekomst niet
zonder schade voor heel het bedrijf (als winstbron voor den patroon, als bron van
arbeids-gelegenheid voor den werkman) zou kunnen worden toegestaan. Die
conjunctuur zullen de leiders der vakvereeniging dus moeten volgen en kennen; zij
zullen het noodige doorzicht moeten bezitten om daaruit juiste gevolgtrekkingen af
te leiden. En zij zullen
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sterk genoeg tegenover de leden moeten staan, om desnoods hun tegenstand te
weerstreven en hen te overtuigen, dat wat zij begeeren en zouden willen doordrijven,
voor 't oogenblik niet kan, dus niet mag worden gevraagd.
Is het niet duidelijk, dat zulke leiders bekwame, scherpzinnige, onafhankelijke
mannen moeten zijn en dat alleen bij zoodanige leiding de vakbeweging iets wezenlijk
goeds niet slechts voor de arbeiders zelven, maar ook voor de verbetering van de
arbeidsverhoudingen, ook voor de ontwikkeling van het bedrijfsleven kan tot stand
brengen?
Van den A.N.D.B. kan men getuigen, dat hij in 't algemeen den bovenaangeduiden
weg heeft gevolgd en dat zijn bestuurders in die richting de zaken hebben gedreven.
Zij waren daartoe in staat door verschillende, daartoe samenwerkende
omstandigheden, ook door hun persoonlijke verdiensten, talenten en bekwaamheid,
ook doordat de leden zoo verstandig waren hun de leiding van de bonds-‘politiek’
over te laten (behoudens de noodige waarborgen voor mede-zeggenschap der overige
organen van den Bond). Die bestuurders oordeelden dat aan hun onafhankelijkheid
tegenover de organisatie nog ontbrak een behoorlijke regeling van de rechtspositie,
waardoor zij bij ontslag vaste aanspraken voor de toekomst konden doen gelden. De
tegen vervulling van dien wensch gevoerde oppositie heeft ten slotte het hoofd moeten
leggen in den schoot; de wensch zal eerlang worden vervuld en daarmede zullen de
bestuurders het veilig gevoel hebben gekregen dat zij, bij ernstig meeningsverschil
tusschen hen en de leden, niet door twijfel omtrent hun positie bij ontslag tot mogelijk
transigeeren met wat zij in 's Bonds belang achten, zullen worden geleid.
Zoo beduidt het op 31 Augustus in den A.N.D.B. voorgevallene iets meer, iets
hoogers dan een incident in de geschiedenis van een onzer vakbonden; het beteekent
een overwinning op den anarchistischen geest van luidruchtige, maar krachteloze
samenrotting behaald door de idee der van haar doel zich bewuste moderne
vakbeweging in Holland, welke begrijpt dat doel niet te kunnen bereiken
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zonder dat bekwame, scherpzinnige en onafhankelijke bestuurders aan het hoofd der
organisatie zijn en blijven geplaatst. Aldus bezien, in dit ruimer kader, is de oplossing
van deze crisis een aangelegenheid van verder strekkend belang dan voor den
A.N.D.B. alleen; zij is - zij moge zijn - een voorbeeld voor andere arbeidersvereenigingen en -bonden in Nederland. Onze nationale ‘vrijheidszin,’ die zoo licht
ontaardt in miskenning ook van vrijwillig aanvaard gezag, in tuchteloosheid, die aan
den wortel van alle vruchtbaar vereenigings-leven knaagt, is - met andere factorem
- een belemmering voor ontwikkeling van de bovengeschetste moderne vakbeweging
ten onzent. Daarom is het een gelukkig verschijnsel, dat althans in dit geval de zege
gebleven is aan hen, die gevoelden dat ook arbeiders slechts die ‘regeering’ hebben,
welke zij verdienen en dat ook zij hun belangen het best aan waarlijk onafhankelijke
bestuurders overlaten. De zege is in dit geval ook gebleven aan het gezond verstand
der leden persoonlijk boven hun gezamenlijk gevoel als ‘menigte,’ als vergadering,
welke uit haren aard ongeneigd is iets prijs te geven van haar eigen rechten en de
positie te versterken van een buiten, boven, soms tegenover haarstaand college.
Van eene studie-reis, jaren geleden ondernomen o.a. naar Duitschland en Engeland
om een onderzoek in te stellen naar de inrichting van patroons-organisaties en haar
verhouding tot de arbeiders-vakbeweging, zijn schrijver dezes verschillende
herinneringen en indrukken bijgebleven. Hem trof, onder meer, het zeggen van
sommige Duitsche werkgevers, dat - in hun bedrijftak - met de bestuurders van
‘Gewerkschafte’ niets aan te vangen viel: de arbeiders schenen tot bestuurders bij
voorkeur aan te wijzen de meest roerige en oproerige elementen, de grootste
schreeuwers, de voor overtuiging minst ontvankelijken; elk overleg met dergelijke
leiders was van den aanvang af reeds een wanhopig pogen. Tegenover de aldus
gezinden bleef den
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werkgevers dan ook niets anders over dan strijd; daarvoor en daartoe waren zij dus
geörganiseerd; zij voerden den kamp met dezelfde wapenen als waarmee zij bevochten
werden, stelden tegenover de ‘partieele staking’ reeds spoedig de
uitsluiting-over-heel-de-lijn, trachtten zich tegen aanstelling van ongewenschte
arbeiders in hun ondernemingen te vrijwaren door arbeidsbeurzen onder controle
der patroons-organisatie; zij werkten met ‘zwarte lijsten’; zij hadden tegenover de
solidariteit hunner tegenstanders zich onderling solidair verklaard en legden zware
boeten op aan den vakgenoot, die de trouw brak. - In de hierbedoelde bedrijven was
de strijd, om zoo te zeggen, ‘niet van de lucht’; tijdelijke vrede was-er slechts, wanneer
en zoolang als de ‘vijand’ was verpletterd, d.i. zijn weerstandskas uitgeput; als regel
was er een voortdurende krachtmeting van beide partijen. - Het is wel onnoodig er
op te wijzen, hoezeer van beide partijen de belangen onder dien staat van zaken
moeten lijden, hoeveel kracht met zulk een onophoudelijken strijd wordt verspild,
hoeveel arbeidstijd verloren, hoeveel geld nutteloos besteed, hoeveel ook indirecte
schade aan het bedrijf toegebracht.
Andere (Duitsche) werkgevers - met name zij, die collectieve
arbeidsovereenkomsten met de organisaties der gezellen hadden afgesloten - weten
den hierboven geschetsten toestand voor een groot deel aan de houding der patroons.
Wanneer dezen niet - zoo merkten zij op - van den aanvang af en daarna steeds de
deur voor de vertegenwoordigers der werklieden hadden dichtgeworpen en elk overleg
bodweg geweigerd, dan zouden die werklieden vanzelf de behartiging hunner belangen
aan andere vertegenwoordigers hebben toevertrouwd. Had men van patroons-zijde
zich tot beraadslaging bereid verklaard, dan zouden daartoe, althans op den langen
duur, de arbeiders die mannen uit hun midden aangewezen hebben, die daarvoor het
meest geschikt waren: de meer ontwikkelden, de meer bezadigden, de knapste koppen.
Deze elementen, die in de rijen der arbeiders - ook van deze arbeiders - natuurlijk
worden gevonden, moeten de patroons door hun
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houding naar voren brengen; van die elementen moet de invloed en de positie worden
versterkt, opdat de massa hen volge. Maar wanneer van uwe zijde de leus enkel is
‘strijd tot het uiterste’, dan worden van de overzijde (dat spreekt van zelf) zij
vooropgeschoven, ja feitelijk door u naar voren gedrongen, die door de op strijd
beluste leden der vakvereeniging als de beste aanvoerders in den kamp worden
beschouwd: de meest onverzettelijken, oproerigen, felsten, zij die gij noemt de
grootste schreeuwers!
Waarop door de eerstbedoelde patroons dan weer werd geantwoord: dat het
standpunt dezer ‘pacifistische’ werkgevers niets anders dan onpractisch idealisme
was; dat die hooggeroemde collectieve contracten de fabrikanten aan handen en
voeten gebonden overleverden aan de gratie der wederpartij; dat bij elke periodieke
vernieuwing van zulk eene bedrijfs-overeenkomst toch weer strijd (om voor de
arbeiders steeds gunstiger bepalingen in het te ontwerpen contract) werd gevoerd,
voor welken strijd die arbeiders door de vorming van een stevige weerstandskas in
het tijdperk van ‘wapenstilstand’ (den duur der straks ververvallende regeling) zich
voorbereid hadden; dat dus ook aldus botsingen niet werden vermeden en het veel
beter was niet eens over dergelijke bindende regelingen te praten, maar telkens elk
zich voordoend geschilpunt uit te vechten, met alle daarvoor passende middelen.
Gelijk zij dan ook deden en zouden blijven doen.....
In Engeland was treffend de nuchtere, zakelijke trant, waarop over en weer
quaesties van loon, arbeidsduur enz. door de wederzijdsche vertegenwoordigers
werden behandeld. Wij begrijpen - zoo zeide men ons - beiden volkomen onze eigene
en elkanders positie; wij, patroons, willen liever niet hooger gaan, de arbeiders
verlangen telkens iets gunstigers. Blijven wij beiden op ons standpunt volharden,
dan komen wij niet tot een einde, tot geen ander einde dan strijd, maar daarmee wordt
niet een rationeele oplossing gevonden. Om die te vinden, daartoe moeten wij beiden,
eerst afzonderlijk en dan gezamenlijk, overleggen hoever ieder onzer gaan kan;
hebben wij dat
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vastgesteld, nu, dan is er bij goeden wil beiderzijds meest altijd wel een ‘agreement’
te maken, dat allicht geen van beiden ten volle bevredigt, maar waarbij elk zich toch
kan neerleggen, omdat daarin ook van den ander eene tegemoetkoming is gelegen.
De arbeiders weten en verstaan dit alles volkomen; ze zijn zoo wijs, voor het overleg
met onze bestuurders vakgenooten af te vaardigen, die geheel op de hoogte zijn van
den stand der markt, van de prijzen der goederen, in 't kort van alles, wat bij de
beslissing voor ons mee weegt, mee wegen moet. Daartoe is vaak waarlijk niet geringe
kunde vereischt, doch vooral de goed bezoldigde secretarissen der ‘unions’ zijn van
deze dingen uitmuntend op de hoogte. Niet zelden komt het voor dat de
onderhandelingen aanvankelijk alleen worden gevoerd tusschen de beide secretarissen
- dien van de patroons en dien van de arbeiders-organisatie, - want die twee kennen
door ervaring en studie beter nog dan hun besturen alle bijzonderheden, weten ook
hoever de door elk hunner vertegenwoordigde partij zal kunnen en willen gaan. Het
overleg tusschen die twee ‘ambtenaren’, die reeds zooveel samen hebben gewerkt,
onderhandeld, besproken, en die beiden elkaars positie begrijpen en eerbiedigen,
heeft plaats op de meest gemoedelijke, vaak vriendschappelijke wijze. Zijn zij het
over de zaak eens, dan is die meestal daarmee ook afgedaan, want elk hunner bepleit
dan de voorloopige afspraak bij zijn eigen bestuur, hetwelk bijna altijd dit advies
volgt en het volgen daarvan ook aan de ledenvergadering in overweging geeft. Zoo
is de beoordeeling van de mogelijkheid eener verbetering van arbeidsvoorwaarden
in de groote organisaties tot een beroep geworden; bij de voortgezette specialisatie
van den arbeid moet men wel volkomen thuis zijn in alle bijzonderheden der
ingewikkelde loontarieven om de beteekenis eener ontworpen wijziging te kunnen
bepalen. Men heeft dan ook wel zien gebeuren dat de man, die voor de
arbeiders-organisatie een tijdlang als secretaris de eigenlijke leider was geweest,
daarna juist dezelfde vacant geworden betrekking in de patroons-organisatie ging
bekleeden; dit gold niet als
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‘verraad,’ als een overloopen naar den vijand; voor het moeilijk werk der schatting
van veranderingen in loonsregelingen zochten de werkgevers een geschikt beambte;
nu, waarom zou hij, die dit werk verstond, het niet voortaan ‘van de andere zijde’
aanvatten?
Een nuchterheid als deze kan men zich in Nederland op het gebied van de
vakbeweging bezwaarlijk denken; ook van Nederlandsche patroons is zoodanige
zakelijkheid moeilijk te verwachten. Toch is het voor ons leerzaam, na te gaan op
welke wijze elders wordt gehandeld ten aanzien van vraagstukken, die ook bij ons
telkens weer zijn aan de orde van den dag; leerzaam dus ook wat in Duitschland op
dit gebied te zien valt. Natuurlijk speelt ook in aangelegenheden als deze de
volks-mentaliteit een belangrijke rol, zoodat niet het rechtstreeks volgen van een
elders gegeven voorbeeld kan worden verlangd. Doch het, uit het rijke feitenmateriaal
van Engeland en Duitschland slechts voetstoots gegrepene doet - afgezien van andere
beschouwingen, waarvoor hier thans geen plaats meer is - althans dit eene wel helder
uitschijnen, dat voor goede werking en gunstige ontwikkeling van de vakbeweging
de ‘qualiteit’ der bestuurders is een allereerste voorwaarde. Wie mocht willen
opmerken, dat dit toch waarlijk vanzelf spreekt, moge bedenken dat de leden van
den A.N.D.B. reeds een goed eind op weg waren om dit te vergeten. Het is hun,
gelukkig, op duidelijke wijze nu weer ingeprent.
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De ‘dichter’ van het Nibelungenlied
Door B. Sijmons.
Een germanist, die van jubilaea houdt, zoude dit jaar en de eerstvolgende stof in
overvloed vinden om aan die neiging te voldoen. Het jaar 1816, voor bijna geheel
Europa het eerste van een nagenoeg onafgebroken reeks van veertig vredejaren,
neemt een merkwaardige plaats in zoowel in de geschiedenis der taalwetenschap als
in de nauw daarmede verbonden ontwikkeling der germanistiek. Niemand betwijfelt,
dat het willekeur zou zijn, de langzaam geleidelijke evlutie van dilettantisme tot
wetenschap aan een bepaald jaar te binden: wie echter ten spijt van zulke
overwegingen naar het gemeenschappelijke geboortejaar der vergelijkende
Indogermaansche taalwetenschap en der Germaansche filologie blijft vragen, dien
zoude men, naar het mij voorkomt, het jaar 1816 met meer recht kunnen noemen
dan eenig ander.
In 1816 laat Franz Bopp zijn eersteling ‘Ueber das Conjugationssystem der
Sanskritsprache in Vergleichung mit jenem der griechischen, lateinischen, persischen
und germanischen Sprache’ het licht zien: een eerste poging om door een zorgvuldige
vergelijking van de grammaticale vormen in de op den titel genoemde, destijds reeds
als verwant geldende, talen het wetenschappelijk bewijs voor
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de Indogermaansche taaleenheid te leveren. Men doet niet te kort aan de geniale
intuïtie van Sir William Jones en Friedrich Schlegel, wanneer men niet aan hen, maar
aan Bopp de verdienste toekent, de Indogermaansche taalwetenschap te hebben
gegrondvest1).
In hetzelfde jaar 1816 gaat Wilhelm von Humboldt over tot de algemeene
taalwetenschap en de toen 31-jarige Jacob Grimm tot de Germaansche. In het rijke
en gezegende leven van Jacob Grimm is het jaar 1816 beslissend. Een jaar vroeger
had A.W. Schlegel in een grimmige, niet bepaald onrechtvaardige, maar toch
kortzichtige recensie van het eerste deel der ‘Altdeutsche Wälder’, een tijdschrift,
dat destijds door de broeders Grimm werd uitgegeven en grootendeels ook gevuld,
op onbarmhartige wijze hun tekortkomingen, vermeende en werkelijke, blootgelegd2).
Scherp was hij o.a. te velde getrokken tegen Jacob Grimm's toenmalige spraakkunstige
opvattingen. Hij spot met zijn etymologische dithyramben, noemt hem een
etymologischen Heraklitus, zegt dat de etymologie voor ‘beide Hrn. Grimm’ een
klip is, ‘welche sie niemals berühren, ohne zu scheitern’, wijst op het voorbeeld van
onzen landgenoot Lambert ten Kate en stelt tegenover Jacobs stoute bewering ‘auch
b, k, d tauschen unter einander’ den eisch, dat eerst onderzocht behoort te worden,
in welke gevallen en onder welke beperkingen letters (d.i. klanken) voor elkander
in de plaats treden. Hier wordt, misschien voor het eerst, de opsporing gevraagd van
wat wij thans klankwetten noemen, als onmisbaren grondslag voor alle
wetenschappelijke afleiding. Is Schlegel's kritiek voor Jacob Grimm een prikkel
geweest om zich met heel zijn ziel en zijn gansche ongeëvenaarde werkkracht over
te geven aan de studie van de Oudduitsche taal en van het Germaansch? Hoe dit zij,
deze beslissende wending in zijn studiën, die voor de Germaansche filologie het
eigenlijke punt van uitgang is geworden, moet in 1816 hebben plaats gehad. Drie
jaren later (1819) verscheen het eerste deel der ‘Deutsche Grammatik’, waarin de
groote meester, dien Schlegel nog een vreemdeling ‘in den ersten Grundsätzen
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der Sprachforschung’ mocht noemen, reeds meer en grooters heeft geschonken, dan
de recensent in de ‘Heidelbergische Jahrbücher’ van 1815 allicht voor mogelijk had
gehouden.
Maar ook voor eigenlijk filologischen arbeid waren de tijden langzaam rijp
geworden. Hoe men de tegenstelling van wetenschap tot dilettantisme in het uitgeven
van middeleeuwsche teksten begon te voelen, blijkt uit de voorrede van G.F. Benecke's
nieuwe editie van de als ‘Edelstein’ bekende verzameling van fabels van Ulrich
Boner, eveneens van 1816. Tegenover de vernieuwing en adaptatie van zijn
voorganger Eschenburg stelt Benecke z i j n streven naar echtheid; in de plaats van
lezers, die door de oude taal afgeschrikt zouden worden, heeft hij lezers op 't oog,
die door de oude taal worden aangetrokken en den ouden dichter in zijn
oorspronkelijken en eigenaardigen vorm willen leeren kennen. Men begrijpt ten volle
de woorden van Wilhelm Grimm in een brief aan Goethe van 1 Augustus 1816:
‘Alles was dauern und halten soll, muss wie edle Pflanzen langsam wachsen. Welch
ein Unterschied ist nicht zwischen der Herausgabe eines Gedichts in Müllers oder
auch von der Hagens und Büschings Sammlung und der neusten critischen
Bearbeitung des Bonerius von Benecke und doch liegen zwischen den letztern
Arbeiten nur acht Jahre’3).
Ten slotte - ook voor de wetenschappelijke behandeling der Oudduitsche poëzie
heeft het jaar 1816 een eigenaardige beteekenis gekregen. Het centrale probleem in
de Oudduitsche studiën der Duitsche romantiek, nadat korten tijd de minnezingers
de overheerschende rol gespeeld hadden, was, althans sinds het begin der vorige
eeuw, het Nibelungenlied geworden. Men kan zelfs zeggen, dat het toch nog zoo
jonge Nibelungen-vraagstuk reeds twee perioden achter den rug had, toen in het jaar
1816 Karl Lachmann optrad met zijn beroemd geschrift ‘Ueber die ursprüngliche
Gestalt des Gedichts von der Nibelungen Noth’. Met dit opstel verkreeg Lachmann
de venia legendi aan de nieuwe Berlijnsche universiteit, en inderdaad
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werd het Nibelungen-probleem daarmede voor goed uit het enthousiaste stadium
overgebracht naar streng wetenschappelijk terrein, wat in dit geval tevens zeggen
wil: uit het hart van de natie naar de hoorzalen der universiteiten en de studeerkamers
der geleerden. De algemeene belangstelling, door de romantici ternauwernood gewekt
verdween weer even spoedig onder den koelen adem van Lachmann's kritiek. Voor
honderden van geestdriftige toehoorders hield Zeune in 1816 voordrachten over het
Nibelungenlied in Heidelberg en Frankfurt; vier jaar later toen Heinrich Heine naar
Göttingen kwam, vond hij op de colleges over Oudduitsche litteratuur 9 van de 1300
studenten. Het Nibelungenlied, door de Duitsche romantici als nationaal epos
verheerlijkt, als de Duitsche Ilias gevierd, in tragische grootheid met de kunst van
Shakespeare op één lijn gesteld, wordt een dankbaar onderwerp voor het vernuft der
filologen, voor het krakeel der scholen, maar het volk (ik bedoel de groote massa
der ontwikkelden) heeft er geen deel meer aan. Het keerpunt is het jaar 1816, dat het
gedicht voor de strenge wetenschap veroverde, maar tegelijkertijd aan de algemeene
belangstelling onttrok. Zoo deze dan toch gaandeweg herwonnen werd, dan is dit
allerminst een verdienste der geleerden. De ‘vernieuwing’, die de oudere romantiek
verlangde, maar waartegen, onder den invloed van andere stroomingen, zelfs de
vroegere voorstanders zich later verzetten, is gekomen, kon slechts komen door de
kunst. Friedrich Hebbel's nauw aan het Nibelungenlied zich aansluitende trilogie
heeft zeker meer gedaan, om de geweldige stof aan te passen aan het moderne denken
en voelen van zijn volk, dan de slaafsche navolging van Simrock, al heeft deze dan
ook in nagenoeg 60 drukken ongetwijfeld tot de verbreiding van het gedicht veel
bijgedragen. Om de zoo plotseling afgebroken taak van de romantici voort te zetten,
moest echter een nieuwe romanticus opstaan: Richard Wagner, romantisch in zijn
idealen en zijn hebbelijkheden, romantisch in zijn tegenzin tegen de geijkte
wetenschap en haar akademische vertegenwoordigers, romantisch ook en vooral in
zijn dwepende
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vereering van volkspoëzie of wat hij als zoodanig beschouwde.
In dit germanistisch herdenkingsjaar is het misschien geoorloofd, een greep te
doen in de kindsheid der Germaansche filologie en aan het Nibelungen-probleem,
het middelpunt der germanistische studiën in de dagen der romantiek, haar beeld met
enkele vluchtige streken te schetsen4). De vraag naar den ‘dichter’ van het
Nibelungenlied is bij uitstek daarvoor geschikt.

I.
Het Nibelungenlied of, naar het eigenlijk heet, der Nibelunge Nôt (d.i. de ondergang
der Nibelungen) is, zooals het ons is overgeleverd, een Zuidduitsch gedicht uit het
begin der 13de eeuw. Wij bezitten het in een aantal gedeeltelijk sterk van elkander
afwijkende handschriften, die twee hoofdredacties representeeren. De onderlinge
verhouding der handschriften, doorgaans een interne kwestie der filologie, is in dit
geval van meer algemeene beteekenis, omdat zij met het eigenlijke
Nibelungen-probleem, de vraag naar het ontstaan en de geleidelijke wording van ons
gedicht, ten nauwste samenhangt, in elk geval daarmede in het nauwste verband
gebracht is. De strijd over het A B C der Nibelungen - met deze letters worden de
drie voornaamste handschriften aangeduid - is in de vijftiger en zestiger jaren van
de vorige eeuw met een verbittering gevoerd, waarvan het tegenwoordige geslacht
zich ternauwernood nog een voorstelling kan vormen: de furor philologicus heeft
op dit gebied tot buitensporigheden geleid, die twijfel wettigden aan de geprezen
uitwerking van het didicisse fideliter artes. Door een nauwgezet onderzoek van
Wilhelm Braune is het vraagstuk in 1900 voorshands tot rust gekomen5): dat het er
voor goed door beslecht is, geloof ik niet. Het leent zich echter uiteraard niet tot een
behandeling op deze plaats.
Wat hier eenvoudig geconstateerd moet worden, is dit: het origineel van ons
Nibelungenlied, omstreeks 1200
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door een Oostenrijksch dichter tot stand gebracht, is in de redactie, die het best door
het handschrift B in Sint Gallen wordt vertegenwoordigd, betrekkelijk trouw bewaard.
In C hebben we een hoofsche bewerking te zien, die echter niet veel jonger is dan
de B-redactie, waaruit Braune haar, m.i. ten onrechte, onmiddellijk afleidt. Het
handschrift A, waaraan Lachmann de hoogste oorspronkelijkheid toekende en waarop
hij zijn theorie opbouwde, is een loot van de B-redactie, niet zonder zelfstandigheid,
maar met veel fouten en (opzettelijke of onopzettelijke) leemten.
Nergens maakt de dichter zich bekend, nergens ook hooren we omtrent den dichter
iets van tijdgenooten. Toch was zijn werk beroemd en heeft het school gemaakt: al
de overige Middelhoogduitsche zoogenaamde heldendichten staan onmiddellijk of
middellijk onder zijn invloed. Aan gissingen omtrent den dichter heeft het niet
ontbroken, maar zij verdienen grootendeels nauwelijks meer vermelding. Geen
middeleeuwsch dichter van naam bijna kon aan de kortstondige eer ontsnappen om
dien naam aan het Nibelungenlied te leenen. In de dagen der romantiek was Heinrich
von Ofterdingen de uitverkorene, een half legendarische persoonlijkheid, a name
without a deed. In een meer wetenschappelijke wapenrusting is dan in 1862 Franz
Pfeiffer in 't krijt getreden6), zonder te weten, dat de oude Mone hem in 1826 met
dezelfde hypothese reeds vóór was geweest. In denzelfden vorm, waarin het
Nibelungenlied gedicht is, in de Nibelungenstrofe, zijn ons in het groote
Heidelbergsche liederenhandschrift onder den naam van der von Kürenberg een
aantal minneliederen overgeleverd, ridderlijke poëzie van een tamelijk ouderwetsch
karakter, die in sommige stijleigenaardigheden en beelden aan het Nibelungenlied
doet denken. Dezen Kürenberger schreef men het verweesde poeëm toe, maar ook
deze hypothese over den persoon van den dichter, de eenige, die althans
wetenschappelijk verdedigd en bestreden kon worden, moest spoedig ter zijde worden
gesteld.
Kan men dan van een ‘dichter’ van het Nibelungen-

Onze Eeuw. Jaargang 16

50
lied spreken in den gebruikelijken zin? Met die vraag staan wij midden in het
Nibelungen-probleem, zij is bijna zoo oud als de ontdekking van het gedicht zelve.
Reeds in het eerste geschrift over Oudduitsche poëzie, dat uit de kringen der Duitsche
romantiek is voortgekomen, in Ludwig Tieck's ‘Minnelieder aus dem schwäbischen
Zeitalter’ (1803), spreekt de bewerker in de voorrede terloops ook over het
Nibelungenlied, dat hij een echt epos noemt, een groot verschijnsel, dat nog weinig
gekend en nog minder gewaardeerd wordt, ‘ein vollendetes Gedicht vom grössten
Umfange’. Zijn ‘mythologie’ - voor de romantici beteekent dit woord zooveel als de
dichterlijke wereldbeschouwing van den voortijd -, zijn ‘mythologie’, zegt Tieck,
wijst naar het noorden; zijn oorsprong valt verscheiden eeuwen vóór den bloeitijd
der middeleeuwsche romantische poëzie. Louter denkbeelden, die door Johannes
Müller, den beroemden geschiedschrijver van het Zwitsersche eedgenootschap, in
omloop waren gebracht. Maar dan treft ons in eens in Tieck's gedenkwaardige
voorrede de destijds nieuwe gedachte, dat het bij het Nibelungenlied ‘ebenso
vergeblich sein möchte, nach einem einzigen Verfasser zu fragen als bei der Ilias
oder Odyssee’. Het is de kiem van Lachmann's hypothese, die hier in een schuchteren
bijzin het eerst in de litteratuur schijnt op te duiken, maar ook in dien embryonalen
vorm haar vaderschap niet verloochent. Reeds Joh. Müller had geschreven: ‘Der
Nibelungen Lied könnte die teutsche Ilias werden’, Tieck ging verder en zag die
Duitsche Ilias in het licht van F.A. Wolf's hypothese over Homerus. De Prolegomena
ad Homerum (1795) hebben in hun tijd een geweldigen indruk gemaakt op filologen
en niet-filologen: men kent de mooie disticha, waarmede Goethe in het gedicht
‘Hermann und Dorothea’ aan Wolf hulde brengt als aan een bevrijder:
Erst die Gesundheit des Mannes, der, endlich vom Namen Homeros
Kühn uns befreiend, uns auch ruft in die vollere Bahn.
Denn wer wagte mit Göttern den Kampf? und wer mit dem Einen?
Doch Homeride zu sein, auch nur als letzter, ist schön.
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Wolf had den éénen Homerus onttroond: uit de tegenstrijdigheden en de gebreken
der compositie had hij het bewijs trachten te leveren, dat de Ilias en de Odyssee niet
de werken waren van èèn enkelen dichter, maar van verschillende zangers, en dat de
samenvoeging der oude zangen tot één geheel eerst vele eeuwen later door
onbeteekenende lieden, de geminachte ‘diaskeuasten’, tot stand was gebracht. Dat
Wolf's stoute hypothese vroeg of laat ook op de Nibelungen zou worden toegepast,
lag voor de hand. Dat het zoo vroeg geschiedde, reeds door de oudere romantici,
door Tieck en de Schlegels, kan echter verwondering wekken, daar de theorie van
Wolf, de zoogenaamde liederen-theorie, met de kunstopvattingen der Jenaer
dichtgenooten geenszins in overeenstemming schijnt te wezen.
Het door geen regels gebonden, vrij scheppende genie, het ideaal van den ‘Sturm
und Drang’, was allerminst naar hun smaak; het genie is zelfs voor Schelling, den
romantischen filosoof bij uitnemendheid, aanvankelijk slechts genie, voor zoover
het aan de hoogste wettelijkheid beantwoordt; geestelijk willen en technisch kunnen
moeten bij den genialen kunstenaar op dezelfde hoogte staan; in Shakespeare eeren
de romantici den artiest minstens evenzeer als het genie, het verstand niet minder
dan de fantasie. Zoo laat het zich begrijpen, dat A.W. Schlegel in de voordrachten,
die hij in den winter van 1803 op 1804 te Berlijn over de geschiedenis der romantische
litteratuur hield en waarin hij met geest en kennis de Oudduitsche poëzie in het kader
der romantiek trachtte in te voegen7), het Nibelungenlied niet slechts verheerlijkt als
een ‘Wunderwerk der Natur’, maar onmiddellijk er op laat volgen: ‘nach allen meinen
Ansichten muss ich es auch für ein erhabnes Werk der Kunst erklären, dergleichen
seitdem noch nie wieder in deutscher Poesie aufgestellt worden.’ Hij wordt niet
moede zijn hoorders te verzekeren, dat aan de compositie van het groote epos, aan
de karakteristiek der personen een vast plan ten grondslag ligt; hij ziet ‘in der Anlage
des Gedichtes die strengste Einheit’....
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‘es herrscht nur Ein Gemüth durch das Ganze, Fugen und Verschiedenheiten des
Stils sind weit weniger wahrzunehmen als beim Homer’; hij spreekt van den
‘unermesslichen Verstand’ der karakterteekening, die hij met niets anders zou weten
te vergelijken dan met de afgronden van Shakespeare's tragische kunst. Men is dan
ook verbaasd, wanneer de kwestie van den dichter van dit met zoo groot poëtisch
verstand, zoo planmatig saamgestelde werk ter sprake komt, te moeten hooren, dat
het wellicht vergeefsche moeite is, evenals bij de homerische gedichten, naar ‘een
eersten ondeelbaren’ auteur van het Nibelungenlied te vragen; ‘solch ein Werk ist
zu gross für einen Menschen, es ist die Hervorbringung der gesammten Kraft eines
Zeitalters’. Ook hier dus wederom de denkbeelden van Wolf, maar niet, gelijk bij
dezen, logisch ontwikkeld uit de waarneming van, werkelijke of vermeende, gebreken
in de compositie van het gedicht. Heeft Schlegel die tegenstrijdigheid niet bemerkt
of is zij een symptoom van het weifelen tusschen onbewuste en bewuste dichterlijke
werkzaamheid, tusschen ‘natuurpoëzie’ en ‘kunstpoëzie’, dat voor de oudere
romantiek zoo teekenend is? Gedeeltelijk ongetwijfeld. Misschien ook troostte hij
zich op soortgelijke wijze als later de oude Goethe over het verlies van den ‘epischen
Altvater’, wanneer hij tegen Eckermann zegt (1 Febr. 1827): ‘Wolf hat den Homer
zerstört, doch dem Gedicht hat er nichts anhaben können; denn dieses Gedicht hat
die Wunderkraft wie die Helden Walhallas, die sich des Morgens in Stücke hauen
und mittags sich wieder mit heilen Gliedern zu Tische setzen’8).
Om Schlegel te begrijpen, moet men echter nog iets anders overwegen. Voor hem
bestond, althans destijds, nog geen verschil tusschen epos en sage, een verschil, dat
feitelijk, hoe zonderling het ook schijnen moge, ook door de Grimms nooit met volle
scherpte in 't oog is gehouden. Hij weet, wat weer Joh. Müller het eerst heeft
opgemerkt, dat de stof van het tweede gedeelte van het Nibelungenlied, de eigenlijke
Nibelunge Nôt, de ondergang der Boergondische koningen en van hun mannen in
het land der
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Hunnen, haar historischen grondslag heeft in gebeurtenissen uit den tijd der
volksverhuizing. Hij neemt aan, dat de barbara et antiquissima carmina, quibus
veterum regum actus et bella canebantur, die Karel de Groote, volgens de
mededeeling van zijn biograaf Einhard, liet opschrijven, liederen van de Nibelungen
geweest zijn, en, een verkeerd gebruik makende van het bericht aan het slot der
zoogenaamde Klage over een Latijnsche bewerking der Nibelungen door zekeren
meester Koenraad op aanstichten van den bisschop Pilgerîn van Passau, ziet hij kans,
hierin een steun te vinden voor zijn gevoelen, dat het Nibelungenlied reeds vóór den
tijd van Karel den Groote bestaan heeft. Wel gelet, steeds het Nibelungen l i e d , niet
de Nibelungens a g e ! Zijn opvatting is dus deze, dat Karel de Groote, als een tweede
Pisistratus, de tot dusver mondeling voortgeplante zangen of rhapsodieën van de
Nibelungen liet verzamelen en opteekenen, en dat het resultaat van deze opteekening,
het Nibelungenlied, van het einde der 8e of het begin der 9e eeuw tot in de 13e steeds
weer is afgeschreven, waarbij de taalvormen zich geleidelijk wijzigden, maar zonder
dat de inhoud van het gedicht er door werd aangetast. ‘Ich glaube sehr einleuchtend
machen zu können’, schrijft hij, ‘dass das Gedicht in grosser Integrität und mit
geringer Veränderung von seinem ersten Ursprunge an auf uns gekommen,’ en elders
‘ich unternehme es sogar, im Liede der Nibelungen stehen gebliebne Spuren älterer
Sprachformen nachzuweisen.’ Wanneer derhalve Schlegel het voor vergeefsche
moeite verklaart, ‘nach einem ersten untheilbaren Verfasser’ van het Nibelungenlied
te vragen, dan denkt hij niet, gelijk later Lachmann, aan ons gedicht uit het begin
der 13e eeuw, maar aan zijn vermeenden voorlooper uit den Karolingischen tijd.
Het is in 1916 alles behalve moeilijk, kritiek uit te oefenen op A.W. Schlegel's
denkbeelden van meer dan honderd jaren geleden. Minder gemakkelijk, maar
rechtvaardiger is de taak om er op te wijzen, hoe die denkbeelden dichter staan bij
de tegenwoordige opvattingen dan die van Lachmann en de Grimms. De Berlijnsche
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voordrachten van 1803/04 zijn voor Schlegel niet de laatste gelegenheid geweest om
zich over het Nibelungenvraagstuk uit te spreken. In het ‘Deutsche Museum’, een
door zijn broeder Friedrich opgericht maandschrift, schreef hij in het jaar 1812 een
uitvoerig opstel ‘Aus einer noch ungedruckten historischen Untersuchung über das
Lied der Nibelungen’, prolegomena op een door hem voorbereide groote uitgaaf van
het gedicht met aanteekeningen, die ten slotte niet verschenen is. Verder gaf hij aan
de nieuw gestichte hoogeschool te Bonn sinds 1818 herhaaldelijk een college over
geschiedenis der Duitsche taal en poëzie: uit het manuskript van dit college, dat zich
op de bibliotheek te Dresden bevindt, is het gedeelte over de Nibelungen vóór enkele
jaren gepubliceerd9). Vat men samen wat Schlegel later over de hier behandelde
kwestie heeft geschreven of gesproken, dan blijkt, dat de opvattingen, die wij reeds
kennen, nooit door hem zijn verloochend, maar wel nauwkeuriger omlijnd en met
meer helderheid geformuleerd. Van het veelvormige leven der sage, haar onzichtbaar
worden en verworden, dat de Grimms met zoo innige liefde beluisterden, heeft
Schlegel nooit een juist begrip gehad: daarvoor was hij te onpoëtisch, te weinig naïef,
daarvoor zag hij, de romantische criticus, overal te veel plan en opzet. Hij ziet overal
in de personen van het Nibelungenlied historische figuren, niet slechts in Gunther,
Etzel, Dietrich, maar ook in Siegfried, Kriemhild en Brunhild. De ‘historische
Authentizität’ ligt hem zeer aan het hart; zelfs anachronismen, van de oudste
historisch-epische overlevering zoo onafscheidelijk, worden aan overleg en opzet
toegeschreven. Maar naast dergelijke onjuiste voorstellingen, die toch ook in de
nieuwere en nieuwste Nibelungenstudie altijd weer van tijd tot tijd opduiken, treft
ons, in vergelijking met de Berlijnsche voordrachten, een meer bezonken inzicht in
de geschiedenis van het epos. Thans onderscheidt hij reeds in de ontwikkeling van
het lied vier verschillende tijdperken, zonder de eenheid der laatste bewerking te
laten varen. Vervangt men ‘lied’ door ‘stof’, dan keert het denkbeeld van een
viervoudige
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bewerking der Nibelungen, zij het ook in andere begrenzing en in scherpere
omtrekken, in het nieuwere en nieuwste onderzoek, bij Müllenhoff, Wilmanns,
Heusler, terug. En, wat de eenheid van de laatste bewerking betreft, hoe velen leven
er nog die er aan twijfelen? Schlegel toont aan, dat die ‘letzte Verjünger’ der aloude
stof, die den nazaat slechts verneembaarder en welluidender teruggaf wat hij in
stamelende en ruwe, maar krachtige klanken van den voortijd had ontvangen, een
oudere tijdgenoot van Wolfram von Eschenbach geweest is en dat hij in Oostenrijk,
vermoedelijk aan het hof van een der Babenbergsche hertogen, thuis hoorde. Dat hij
den laatsten dichter van het Nibelungenlied dan ten slotte in Heinrich von Ofterdingen
zoekt, dien Novalis symbolisch tot held van een fantastischen sprookjesroman gemaakt
had, was een misgreep, die geen ernstige gevolgen heeft gehad. Alles saamgenomen,
dwingt Schlegel's opstel van 1812 rechtmatige bewondering af. Zijn standpunt is tot
zekere hoogte weer modern geworden.

II.
De Schlegels, de eigenlijke leiders der beweging, die ook eens de ‘Moderne’ heette,
zijn als kosmopolieten begonnen: van de ouden uit, over Shakespeare, over de
Romanen, kwamen zij tot de Duitsche middeleeuwen. De idealiseerende beschouwing
van den voortijd, waarvan wij in het begin der 19e eeuw ook in andere Germaansche
landen de sporen vinden - in Denemarken b.v. bij Oehlenschläger, in Zweden bij
Tegnér, in Engeland bij Walter Scott -, werd in Duitschland door den druk der
tijdsomstandigheden begunstigd. Wat was er overgebleven van het ‘heilige römische
Reich deutscher Nation’ na de keizerkroning van Napoleon en de stichting van het
Rijnverbond? Was het te verwonderen, dat juist de besten en de dichterlijk gestemden
zich vastklampten aan de tijden, toen de Duitsche Keizer, in naam althans, nog
machtig heerschte over de gansche Christenheid? Het schitterende
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verleden werd de maatstaf van het erbarmelijke heden; in de verre heerlijkheid van
een nog half gesluierden voortijd zochten de romantici troost tegen de armelijke,
onpoëtische werkelijkheid: Tieck door dichterlijke vernieuwing, Novalis in
fantastische vroomheid, Friedrich Schlegel in devote verrukking, August Wilhelm
tegelijk aesthetisch en filologisch. Hier wortelt de onhistorische opvatting der
middeleeuwen, de overschatting der middeleeuwsche kunst, waaraan de wetenschap
der germanisten thans nog doende is zich geheel te ontworstelen.
Waren de Schlegels van universeel nationaal geworden, een andere kring van
jonge mannen vond van den beginne aan in de Oudduitsche studiën zijn eigenlijk
arbeidsveld. De doffe berusting had gaandeweg, vooral na den slag bij Jena en den
vrede van Tilsit, plaats gemaakt voor een nationale geestdrift, die wel allereerst
bevrijding zocht van het vreemde juk, maar tevens verheffing van het Duitsche volk
door het herwinnen van het geloof aan zich zelf. Fichte, die nog in het jaar 1806 de
vraag, wat dan eigenlijk het vaderland van den waarlijk vol ontwikkelden christelijken
Europeaan was, in volstrekt kosmopolitischen zin beantwoordde, hield in den winter
1807/8 zijn vlammende ‘Reden an die deutsche Nation’. Wie nog belang stelde in
litteratuur, zocht, gedeeltelijk met echte overtuiging, gedeeltelijk ostentatief, naar
openbaringen van onvermengd Duitschen geest, die men in de middeleeuwen meende
te vinden. De dragers dezer nationale richting werden de zoogenaamde
‘Jungromantiker’, die in Heidelberg hun litterair middelpunt en in de ‘Zeitung für
Einsiedler’ hun kort levend orgaan vonden: Achim von Arnim, Clemens Brentano,
Joseph Görres, Jacob en Wilhelm Grimm, op verderen afstand ook Ludwig Uhland.
Zij vormen geen school, zij zijn onderling zoo verscheiden mogelijk, maar allen zijn
zij nationaal en allen zoeken zij ijverig, sommigen met dwepende eenzijdigheid, het
‘Volkstümliche’. Voor hen is de persoonlijkheid van den afzonderlijken dichter van
veel geringer beteekenis dan de onbewuste, onopzettelijke volkspoëzie in haar tot
dusver meest versmade
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uitingen. Daarmede scheppen de Heidelbergers een tegenstelling tot de Jenaers: bij
laatstgenoemden een weifelen tusschen het onbewuste en bewuste in de kunst, dat
echter telkens weer ten gunste van het bewuste beslist wordt, bij de Heidelbergers
de volstrekte voorkeur voor het onbewuste, aan het gansche volk gemeenzame. Ik
kan geen weerstand bieden aan de verzoeking, hier een aantal volzinnen in te lasschen
uit hetgeen men het programma der nieuwe richting zou kunnen noemen, Arnim's
opstel ‘von Volksliedern’ (1805):10) ‘Wir suchen alle etwas Höheres, das goldene
Vliess, das allen gehört, was den Reichthum unseres ganzen Volkes, was seine eigene
innere lebende Kunst gebildet, das Gewebe langer Zeit und mächtiger Kräfte, den
Glauben und das Wissen des Volkes, was sie begleitet in Lust und Tod, Lieder,
Sagen, Kunden, Sprüche, Geschichten, Prophezeiungen und Melodien. Wir wollen
Allen Alles wiedergeben was im vieljährigen Fortrollen seine Demantfestigkeit
bewahrt, nicht abgestumpft, nur farbespielend geglättet hat, was alle Fugen und
Ausschnitte hat zu dem allgemeinen Denkmale des grössten neueren Volkes, der
Deutschen: das Grabmal der Vorzeit, das frohe Mahl der Gegenwart, der Zukunft
ein Merkmal in der Rennbahn des Lebens. Wir wollen wenigstens die Grundstücke
legen und was über unsere Kräfte andeuten, im festen Vertrauen dass die nicht fehlen
werden, welche den Bau zum Höchsten fortführen, und der, welcher die Spitze
aufsetzt allem Unternehmen.’ Het zijn de tendentie's van de nieuwe filologie, die
bezig is zich te vormen, van de ontluikende germanistiek, uitgesproken in een taal,
die menigeen, omdat hij zich anders pleegt uit te drukken, bombastisch zal noemen,
maar die wie historisch heeft leeren voelen niet zonder ontroering kan lezen. En het
bleef niet bij het programma, men trachtte het ook te verwezenlijken: Arnim zelf en
Brentano voor het volkslied, Görres voor de volksboeken, de Grimms voor de
volkssagen en de sprookjes.
Ook het Nibelungen-vraagstuk gaat den weg der ‘Jungromantik’ op. Reeds in het
eerste wetenschappelijke geschrift van Jacob Grimm, dat zich, kenmerkend genoeg,
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met het Nibelungenlied bezig houdt (1807)11), komt ook de vraag naar den ‘dichter’
ter sprake. Het kost hem weinig moeite, de meening te weerleggen, dat Konrad von
Würzburg (door een reeks van verkeerde gevolgtrekkingen met den ‘meister Kuonrât’
van de ‘Klage’ vereenzelvigd) de dichter zou zijn, maar hij gevoelt ook geen behoefte
aan een dichter; hij constateert eenvoudig: ‘demnach wäre der Verfasser des N.L.
unbekannt’ en vindt dit volkomen in den haak: ‘wie es gewöhnlich bei allen
National-Gedichten ist und sein muss, weil sie dem ganzen Volke angehören und
alles Subjective zurücksteht’. Het zijn de algemeene romantische ideeën, die echter
bij de Grimms zich verdichten tot een wetenschappelijke overtuiging. Nog in hetzelfde
jaar 1807 betoogt Jacob, dat het ongerijmd is, een epos ‘erfinden zu wollen, denn
jedes Epos muss sich selbst dichten, von keinem Dichter geschrieben werden’12).
Zelfs deze verrassende, bij het eerste hooren verbijsterende, formuleering was niet
gloednieuw, maar wat bij andere romantici waarschijnlijk als een beeld of een bon
mot bedoeld was, werd voor de Grimms, voor Jacob vooral, wetenschappelijke ernst.
Het is voor ons niet zoo heel gemakkelijk meer, ons in deze gedachtensfeer te
verplaatsen: ik kan slechts een wellicht al te beknopte schets beproeven van de
opvattingen der gebroeders over poëzie in hun eerste periode13).
Poëzie is voor de Grimms in dezen tijd, zooals trouwens voor alle ‘Jungromantiker’,
volkspoëzie; poëzie en sage zijn voor hen één en beide zijn de geschiedenis zelve.
Zij vinden namelijk in de geschiedenis een dubbele waarheid: een uitwendige,
feitelijke, de waarheid der oorkonden en kronieken, en een inwendige, poëtische,
die de begrippen en opvattingen van het volk omtrent de gebeurtenissen in den vorm
van beelden, symbolisch als 't ware, afspiegelt. In de sage en in haar dichterlijke
belichaming, het epos, vinden zij beide soorten van waarheid bijeen, niet kunstmatig
vereenigd, maar uit dezelfde kiem ontsproten en mèt elkaar opgegroeid. Wat dus het
epos meer heeft dan de naakte historische waarheid, is niet
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een willekeurig toevoegsel van een dichtend individu, maar de noodzakelijke neerslag
van een psychologisch proces, de ineenvloeiing van feitelijke en dichterlijke waarheid.
Streng volgehouden moest deze opvatting, volgens welke sage en oudste geschiedenis
identisch zijn, er toe leiden om alle sage en dus alle epische overlevering terug te
brengen tot een historischen grondslag, zooals reeds Joh. Müller en A.W. Schlegel
het gedaan hadden. Inderdaad is dit Grimm's oorspronkelijk standpunt: het epos, niet
minder waar dan de bronnen, waarvan de kritische geschiedschrijvers zich bedienen,
geeft een levendig beeld van de toestanden van een grijs verleden, het weerkaatst de
voorstellingen, die zich de tijdgenooten van de gebeurtenissen vormden. Het Oude
Testament, Herodotus, de Heimskringla van den IJslander Snorri Sturluson, Johannes
Müller's Zwitsersche geschiedenis: ziedaar historie naar het hart der jeugdige Grimms.
Gaandeweg echter, onder den invloed der mythologische fantasieën van Görres,
Creuzer en Kanne, wijzigt zich hun opvatting en gaat het begrip van een poëtische
waarheid over in dat van mythus. In een opstel ‘Gedanken über Mythos, Epos und
Geschichte’, dat J. Grimm in 1813 voor Fr. Schlegel's ‘Deutsches Museum’ schreef14),
vinden wij voor het eerst het adagium, dat dan het onderzoek der Germaansche
heldensage lang heeft beheerscht, dat de sage aan een versmelting van historische
en mythische bestanddeelen haar aanzijn dankt. ‘Nur dadurch wird der Widerspruch
(tusschen de historische en de mythische verklaringswijze) versöhnt und gehoben
werden, dass man beide Meinungen vereinbart, d.h. dem Volksepos weder eine
reinmythische (göttliche) noch eine reinhistorische (factische) Wahrheit zuschreibt,
sondern ganz eigentlich sein Wesen in die Durchdringung beider setzt’. Grimm
illustreert dit denkbeeld op niet zeer gelukkige wijze aan twee voorbeelden, de sage
van Wilhelm Tell en de sage van de moeder van Karel den Groote, Berthe au grand
pied. Op de Nibelungensage heeft later (1829) Lachmann15) Grimms gedachte
toegepast, dan heeft Müllenhoff haar opgenomen, en jaren lang is zij het fun-
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dament der ‘Sagenforschung’ gebleven, totdat ook hier een vrijere en minder
eenzijdige wijze van beschouwing, vooral ook sterkere waardeering van het bewuste
en individueele aandeel der elkaar opvolgende dichters, een einde heeft gemaakt aan
het geloof in de alleenzaligmakende kracht van één verklaringsprincipe voor de
ontwikkeling der zoo veelvormige sagen.
Voor een individueelen dichter van het Nibelungenlied is in het verband der hier
geschetste opvattingen geen plaats. Men ziet niet zonder verwondering, hoe voor
Jacob Grimm het bijna kinderlijke geloof in de volstrekte superioriteit der volkspoëzie,
terwijl het bij de romantische vrienden, Arnim en Görres b.v., geleidelijk plaats maakt
voor andere denkbeelden, in toenemende mate zich verscherpt. Hij kent sedert 1812
de heldenliederen der Edda met hun afwijkende en ook onderling verschillende
sagenvormen, hij kent de Niflunga saga, een met het Nibelungenlied evenwijdig
loopend verhaal in Noorsche taal, maar op Duitsche bronnen berustend, hij kent de
Deensche balladen, waarvan zijn broeder in 1811 een Duitsche bewerking had
gegeven, en toch weet hij zich niet los te maken van het geloof aan een identiteit van
sage en epos. Volkspoëzie, dat is zijn meening, en als volkspoëzie gold het
Nibelungenlied, volkspoëzie komt te voorschijn uit het gemoed van het geheele volk;
zij is niet het werk van één of twee of drie poëten, maar ‘die Summe des Ganzen’;
hoe dat in zijn werk gegaan is, blijft onverklaarbaar. Dat er echter een Homerus of
een dichter der Nibelungen heeft geleefd, acht hij ondenkbaar. Zonder twijfel hebben
nog bijzondere invloeden, naast de algemeene romantische ideeën, Grimm in die
richting gestuwd. Een uitlating in een geschrift van 1815 wijst ons het juiste spoor.
In een opstel over de ‘Poesie im Recht’16) gaat Jacob Grimm uit van de opvatting,
dat, evenals het volksepos niet aan een enkeling toebehoort, maar de gedachten van
een heel tijdperk afspiegelt, zoo ook het recht niet het werk is van een rechter, maar
van overoude herkomst, en dat het alleen in verband met de zeden van het volk
begrijpelijk wordt.
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Wie zich vertrouwd heeft gemaakt met J. Grimm's ontwikkelingsgang, zal hier den
invloed van Savigny niet miskennen. In de inleiding op een geschrift, dat Grimm
aan zijn vereerden Marburger leermeester opdroeg ter gelegenheid van diens
vijftigjarig doctor-jubilé - hij noemde het met een schertsende toespeling op den titel
van een beroemd werk van Savigny ‘Das Wort des Besitzes’17) -, schildert hij zijn
eerste bezoek bij Savigny op een zomerschen dag van het jaar 1803. Daar en elders
erkent hij dankbaar, hoeveel hij aan het onderwijs en den omgang van den grooten
jurist te danken heeft gehad: ‘diesem Manne’, heeft hij nog na vele jaren verklaard,
‘verdanke ich alle wissenschaftliche Anregung für mein Leben’. Nu is het eigenaardig:
het beste wat J. Grimm van Savigny kon leeren, de kenmerkende eigenschappen der
historische methode, dat komt eerst later tot volle ontwikkeling. In dezen tijd is het
vooral het romantische in de leer van Savigny, dat op Grimm inwerkt. Den eisch van
een algemeen burgerlijk wetboek voor Duitschland had Savigny afgewezen, omdat
het aan de noodzakelijkste voorwaarde ontbrak om dien arbeid te kunnen ondernemen,
aan historisch inzicht. Dit is echter onmisbaar, want de wetgever heeft geen nieuw
recht te scheppen naar algemeene beginselen, maar het bestaande recht te verzamelen,
te schiften en te codificeeren. Het recht toch is niet een uitvinding van enkele wijze
mannen, geen voortbrengsel van bewust nadenken, maar, gelijk de taal en de zeden,
een produkt van de instinktief scheppende volksziel, dat zich steeds weer aanpast
aan de wisselende algemeene kultuurtoestanden en zich met deze geleidelijk organisch
vervormt. Dit zijn ongeveer de leidende gedachten van Savigny's geruchtmakend
geschrift ‘Vom Beruf unserer Zeit für Gesetzgebung und Rechtswissenschaft’ (1814).
Produktief is slechts de kindsheid der volken, latere tijdperken missen de gegevens
voor scheppende rechtsvorming. Wie voelt niet, dat de eenzijdige overspanning van
het nationale en van het onbewuste in Savigny's rechtsleer ook een der bladeren is
van de ‘blauwe bloem’ der Duitsche romantiek, en wie
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ziet niet, dat Jacob Grimm, wanneer hij in de sage een rijk bloeiend veld ziet, vol
bloemen, die geen menschenhand heeft gezaaid, maar die onnaspeurlijke krachten
hebben doen ontspruiten, niet slechts een kind is van zijn tijd, maar ook een leerling
van zijn meester?

III.
De grondgedachte van de theorie, waarmede Lachmann in 1816 het eerst optrad de liederen-theorie of zooals men ze ook genoemd heeft, de ‘Sammeltheorie’ -, was
dus niet nieuw. Neemt men Wolf's homerische hypothese, haar toepassing op de
Nibelungen door Tieck en Schlegel, Jacob Grimm's opvatting van sagenpoëzie als
iets automatisch, dat ‘zich zelf dicht’, dan zoude twijfel geoorloofd zijn aan
Lachmann's oorspronkelijkheid. Zelfs wat deze zelf als het eigenlijk doel van zijn
geschrift aankondigt, het bewijs, dat ‘unser so genanntes Nibelungenlied.... aus einer
noch jetzt erkennbaren Zusammensetzung einzelner romanzenartiger Lieder
entstanden sei’, schijnt reeds door Wilhelm Grimm in een hoogst belangwekkende
verhandeling uit het jaar 1808 te zijn aangeduid18); immers reeds daar noemt W.
Grimm het korte lied, de romance, den oorspronkelijken vorm van de Nibelungen,
‘wie überhaupt einer jeden Nationalpoesie’, terwijl hij verder aanneemt, dat zangers
dergelijke liederen hebben uitgebreid en tot een grooter geheel verbonden, en zelfs
niet afkeerig is van de meening, dat de indeeling van het ons overgeleverde
Nibelungenlied in âventiuren met deze samenvoeging uit alten moeren verband
houdt.
Toch staat Lachmann van den beginne af aan op een ander standpunt dan de
Grimms. Hij is het hierin met hen eens - en trouwens met bijna allen destijds -, dat
het Nibelungenlied geen eenheid is, maar het werk van verschillende dichters. Maar
daarmede houdt de overeenstemming eigenlijk op. Voor de Grimms, die slechts oog
hebben voor het typische, zijn de verschillende dichters, wier romancen in de
Nibelungen zijn saamgevloeid, de
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dragers der sage, niets meer: schimmen, geen wezens van vleesch en bloed. Lachmann
daarentegen, in dit opzicht veel nauwer aan A.W. Schlegel verwant, die ook van de
klassieke filologie tot de Oudduitsche was gekomen, had in de school van F.A. Wolf
en Gottfried Hermann zijn oog gescherpt voor het individueele, voor het bijzondere
van elken auteur. Een filoloog in den engsten zin van het woord, zocht hij reeds in
zijn germanistischen eersteling vooral het aandeel der afzonderlijke dichters vast te
stellen, die hij in ons Nibelungenlied meende te kunnen onderscheiden.
Lachmann's Nibelungenkritiek is een merkwaardig voorbeeld voor het ineenvloeien
van tendentie's en richtingen van verschillenden aard. Eenerzijds de romantische
idealiseerende beschouwing der middeleeuwen, het geloof aan de hooge
voortreffelijkheid der middeleeuwsche kunst en het streven, waar de overgeleverde
werkelijkheid aan het gedroomde ideaal niet scheen te beantwoorden, tot
oorspronkelijker vormen op te klimmen, die men, onbewust zijn moderne aesthetische
wenschen en eischen opdringende aan voorbijgegane eeuwen, dacht te kunnen
reconstrueeren, terwijl men ze in waarheid construeerde. En daarnaast de overschatting
van het kritische vermogen, een overschrijden van de grenzen, die aan de kritiek, de
filologische kritiek in 't bijzonder, zijn gesteld, een bovenmatig vertrouwen in de
uitkomsten van een methode, die in den geest der oude poëzie meent te kunnen
doordringen, maar waarop toch ten slotte het woord van Faust toepasselijk is: ‘Was
ihr den Geist der Zeiten heisst, das ist im Grund der Herren eigner Geist, in dem die
Zeiten sich bespiegeln.’ Is dit niet een aflegger van het rationalisme, waaraan de
romantiek den oorlog tot het uiterste had verklaard?
Lachmann's eersteling: ‘Ueber die ursprüngliche Gestalt des Gedichts von der
Nibelungen Noth’19) is niet zijn laatste woord over het Nibelungen-vraagstuk geweest.
Wel meent hij reeds hier een aantal afzonderlijke liederen uit de 12e eeuw te kunnen
aantoonen, waaruit ons gedicht is ontstaan, en in die liederen oudere en jongere
deelen,
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echte en onechte strofen, maar de vraag, of één enkele dichter verantwoordelijk is
voor den vorm van het epos, zooals het ons is overgeleverd, beantwoordt hij niet ten
eenenmale ontkennend. De jonge Lachmann houdt zich, om een gemeenzame
uitdrukking te bezigen, op de ruimte: hij noemt den man, die het eerst de wraak van
Kriemhild aan den dood van Siegfried vastknoopte, den eigenlijken dichter van het
Duitsche epos - een verrassend juiste opmerking! -, maar of die verbinding reeds in
een enkel gedicht van zekeren omvang, dan wel slechts in de ‘sage’ (d.i. dus wel in
het volksgezang) tot stand is gekomen, waagt hij niet te beslissen. Derhalve: tusschen
Schlegel en de Grimms wil Lachmann niet den rechter spelen.
Gaandeweg werd hij minder voorzichtig; in zijn uitgaaf, vooral in haar tweeden
druk (1841), en de daarbij behoorende kritische aanteekeningen (1836)20) gaf hij zijn
definitieve theorie: de 20 Nibelungenliederen met al hun uitbreidingen, kruisingen
en samenvoegingen. Twintig afzonderlijke zangen meent hij thans te kunnen
onderscheiden en van hun jongere toevoegsels te kunnen zuiveren; de meeste zijn
volledig bewaard, vrij wel, zooals ze oorspronkelijk hebben geluid; zelfs de rijmen
zijn ongerept gebleven. Die liederen zijn tamelijk gelijktijdig, tusschen 1190 en 1210,
maar niet alle gelijkwaardig. Sommige hebben reeds voordat ze tot een geheel werden
vereenigd wijzigingen ondergaan, zijn geïnterpoleerd en hebben verlengstukken
gekregen; enkele zijn gedicht met het oog op andere van onze verzameling; een paar
hebben misschien denzelfden auteur. De verzameling der afzonderlijke liederen en
hun verbinding tot een groot gedicht moet omstreeks 1210 hebben plaats gehad door
een vrij onhandig man, die zich ten slotte ook nog eigen inlasschingen van
verschillenden omvang heeft veroorloofd, gedeeltelijk als verbindingsleden tusschen
de verschillende liederen, om tegenstrijdigheden en oneffenheden uit te wisschen,
gedeeltelijk geleid door het streven naar grooter uitvoerigheid en nauwere aansluiting
aan den stijl der nieuwe hoofsche poëzie naar Fransch model.
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Het kan hier niet mijn bedoeling zijn, al de bezwaren tegen Lachmann's hypothese,
die reeds zijn tijdgenooten voelden, nog eens in den breede te ontwikkelen. Het geldt
hier immers een res judicata. Lachmann's punt van uitgang, Wolf's homerische
hypothese, zoude zelfs dan verkeerd zijn geweest, wanneer de kritiek van zijn
voorganger steekhoudend ware gebleken. De homerische kwestie en de
Nibelungenkwestie vertoonen natuurlijk verwante trekken, zoo goed als zekere
analogieën in de ontwikkeling van het Indische en het Iraansche epos, de Fransche
chansons de geste, de Finsche traditioneele poëzie in het oog springen, maar van den
anderen kant: ‘andre Zeiten, andre Lieder’: de algemeene kultuurtoestand en de
bijzondere litteraire voorwaarden zijn ten eenenmale verschillend, nog daargelaten,
dat bepaalde getuigenissen omtrent de voordracht van afzonderlijke rhapsodieën
voor Ilias en Odyssee tenminste niet geheel ontbreken, wel daarentegen voor de
Nibelungen. Ook in andere opzichten kan de scherpzinnige filoloog niet worden
vrijgepleit van gebrekkige inductie: hij bewijst niet de samenvoeging van het epos
uit oorspronkelijk zelfstandige liederen, maar gaat daarvan uit als van een bewezen
feit, en tracht nu de naden en voegen bloot te leggen; hij legt aan zijn onderzoek den
kortsten tekst (het Hohenems-Münchensche handschrift) ten grondslag, niet,
aanvankelijk ten minste niet, als resultaat van een volledig onderzoek naar de
onderlinge verhouding der handschriften, dat in 1816 ook nog niet doenlijk was,
maar omdat hij het best scheen te passen bij zijn theorie. Voorts zijn Lachmann's
criteria voor ‘echt’ en ‘onecht’ beslist onvoldoende en moesten dit zijn, omdat
belangrijke afwijkingen in taal, verskunst en stijl, de eenige criteria, waarmede de
zoogenaamde ‘hoogere kritiek’, de eeuwig bedrijvige tiende muze, zooals Cosijn ze
eens geestig heeft genoemd, met eenig uitzicht op welslagen kan werken, niet te
verwachten zijn in een traditioneele poëzie van weinig geïndividualiseerde dichters;
trouwens zelfs die onvoldoende criteria vermag hij niet konsekwent te handhaven.
De geruchtmakende
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ontdekking der ‘heptaden’, spoedig na Lachmann's dood (13 Maart 1851), door Jacob
Grimm en de strijd om het Nibelungen-A B C, in 1854 door Holtzmann en Zarncke
aangebonden, zouden niet noodig zijn geweest om het wetenschappelijk vertrouwen
in een theorie te ondermijnen, die op een petitio principii is opgetrokken. Reeds in
zijn levensbericht van Lachmann, dat J. Grimm den 3den Juli 1851 in de Berlijnsche
Akademie voordroeg, verklaarde de vroegere medestander aan het einde van een
beschouwing over den Nibelungenarbeid van den grooten criticus: ‘was ich ihm
selbst unverholen liess, von seinem Standpunct, auf den viele sich entschieden stellen,
bin, je länger ich nachsann, ich meinerseits abgekommen’21), en veel vroeger reeds,
in 1840, schreef hij aan Gervinus: ‘Lachmanns Vorstellung von den Nibelungen
nimmt sich besser in Anmerkungen zu einer Ausgabe, als in einer nakten Ausgabe
aus’22). Dat wil zeggen, Grimm erkent de waarde van Lachmann's denkbeelden als
hypothese, maar hij bestrijdt het recht om aan die hypothese het aanzien van een
wetenschappelijke leer te geven, als hoedanig zij in de Berlijnsche school werd
overgeleverd en met even groote hardnekkigheid als hartstochtelijkheid verdedigd
tegen heterodoxe stoutigheden.
Al deze bezwaren, die ik slechts even kon aanstippen, raken echter meer den
bepaalden vorm van Lachmann's kritiek dan haar beginsel. De hoofdvraag blijft deze:
kan het Nibelungenlied verklaard en begrepen worden als een mechanische verbinding
van liederen door een verzamelaar of ‘Ordner’? Deze vraag laat zich weer uit een
dubbel gezichtspunt bezien; men kan vragen: kon uit een dergelijke additie van min
of meer onzelfstandige episodische zangen een in hoofdzaak wel gerangschikt epos
ontstaan, waarin reeds A.W. Schlegel de eenheid der compositie en den
‘unermesslichen Verstand’ in de teekening der hoofdfiguren zoo juist heeft gevoeld?
Men kan echter de vraag ook zoo stellen: zijn liederen, zooals Lachmann ze
onderstelde, als grondslag van het epos over 't geheel denkbaar? Kunnen dergelijke
liederen, daargelaten de juistheid
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van Lachmann's reconstructie, ooit een zelfstandig bestaan hebben geleid? Of om
de vraag nog nader te preciseeren: is Lachmann's liederen-theorie in overeenstemming
te brengen met hetgeen wij van het Germaansche heldenlied, in 't bijzonder van de
ontwikkeling der Nibelungenstof in liedvorm, weten?
Ik laat heel in 't kort den inhoud der 20 Nibelungenliederen volgens Lachmann's
kritiek voorbij trekken.
Het I. lied zoude dan Kriemhilds valkendroom en Siegfrieds verschijnen aan het
hof der Boergondische koningen te Worms bezongen hebben, het II. den strijd tegen
de Saksers, het III. de eerste ontmoeting van Siegfried en Kriemhild. Dan volgde
(IV.) de tocht naar Islant, de verwerving van Brunhild met Siegfried's hulp door
Gunther, waarbij een oud ‘vervolg’ de boodschap naar Worms, de ontvangst van
Brunhild aldaar en de dubbele bruiloft van Gunther-Brunhild en Siegfried-Kriemhild
zoude hebben gevoegd. Het V. lied schilderde den bruidsnacht: Brunhild weigert
Gunther haar minne en moet weder door Siegfried's hulp bedwongen worden. In het
VI. lied werd vervolgens de uitnoodiging van Siegfried en Kriemhild, die in Nederland
wonen, naar Worms verhaald, de beroemde twist der beide koninginnen voor het
munster en de daarbij zich aansluitende verhandelingen tusschen Gunther en Siegfried.
Het VII. lied, welks begin volgens Lachmann niet bewaard is, schilderde Hagens
verraad - hij weet de argelooze Kriemhild het geheim van de eenige kwetsbare plek
aan Siegfrieds lichaam te ontlokken - en de afspraak voor de noodlottige jachtpartij;
het VIII. de jacht en de vermoording van Siegfried door Hagen; het IX. de
teraardebestelling van Siegfried's lijk en den rouw over den held; het X. Kriemhild's
weduwschap, het overbrengen van den Nibelungenschat naar Worms en diens berging
in den Rijn.
Daarmede is het eerste deel van het gedicht, de Siegfried-Brunhildsage afgesloten
(op de sagen van Siegfried's jeugd kent het Nibelungenlied slechts toespelingen, die
Lachmann als jongere toevoegsels uit zijn I. lied heeft verwijderd). Met haar heeft
de Duitsche Nibelungenpoëzie
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een andere sage van historischen oorsprong verbonden, de sage van den ondergang
der Boergondiërs, die in de Edda nog slechts los met de sage van Siegfried en Brunhild
samenhangt. Eerst de dichter, wie het dan ook geweest is, die de oude historische
sage van der Nibelunge Nôt tot het aangrijpend drama van Kriemhild's wraak voor
Siegfried omschiep, heeft de beide sagen vast aaneengesmeed. In het Nibelungenlied
en zijn voorlooper, waarvan de Niflunga saga ons kondschap geeft, zijn de
Brunhildsage en de ‘Burgundensage’ in waarheid helften geworden van één epische
fabel.
Zoo begint dan Lachmann's XI. lied uiteraard als iets nieuws (str. 1083):
Daz was in einen zîten, dô vrou Helche erstarp,
und daz der künic Etzel umb ein ander vrouwen warp:
dô rieten sîne vriunde in Burgonden lant
zeiner stolzen witewen, diu was vrou Kriemhilt genant.

Dit XI. lied verhaalde dan, hoe Etzel (Attila), de koning der Hunnen, naar de hand
van Kriemhild dingt: op haar aanvankelijke weigering komt zij terug, wanneer zij
in het huwelijk met den machtigen heerscher een verwijderd middel ziet voor haar
wraak. Zij neemt afscheid van Worms. In het XII. lied sloot zich daarbij aan de
ontvangst van Kriemhild door Etzel en haar leven onder de Hunnen. Ook het XIII.
lied omvat verschillende gebeurtenissen, zelfs met wisseling van het tooneel der
handeling: de zending naar Worms, om de Boergondiërs uit te noodigen tot een feest
aan Etzels hof, de terugkomst der afgezanten, de voorbereidingen tot de reis in
Worms. In XIV neemt dan de tocht naar het Hunnenland een aanvang: de avonturen
met de meerminnen, met den veerman, met den slapenden grenswachter worden
bericht. De liederen XV, XVI en XVII zijn volgens Lachmann's kritiek in den arbeid
van den ‘Ordner’ geheel door elkaar geloopen; samen verhaalden zij de oase bij
Rüedegêr in Bechelâren en de eerste gebeurtenissen in het land der Hunnen. In het
XVIII. lied ontbrandde dan de algemeene
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strijd, dubbel gemotiveerd (in één en hetzelfde lied!): door Bloedels aanval op de
herberg, waar zich Dankwart met de Boergondische knechten bevindt, en door Hagens
uittarting, die aan het gastmaal het zoontje van Etzel en Kriemhild zijn hoofd afslaat.
Het XIX. lied vertelde de verdere fasen van den eersten dag van den strijd, als
hoofdgebeurtenis de aristie van Iring. Eindelijk het XX. lied, de eigenlijke Nibelunge
Nôt, een klein epos op zich zelf, waaraan Lachmann dan ook zekere vrijheden toekent,
die de overige liederen moeten derven. Tevergeefs wordt een verzoening beproefd.
Kriemhild laat de zaal, waarin de Boergondische helden zich bevinden, aan vier
hoeken in brand steken. Markgraaf Rüedegêr mengt zich, door zijn vasallenplicht
en zijn eed gedreven, in den strijd. Hij valt. Ook de mannen van Diederik van Bern
sneuvelen. Eindelijk grijpt Diederik, de onoverwinnelijke, zelf naar het zwaard en
overweldigt de beide nog overgebleven Boergondiërs, Hagen en Gunther. Gebonden
levert hij hen aan Kriemhild uit, op voorwaarde, dat zij hun leven zal sparen. Zij
breekt haar woord: zij laat haar broeder in den kerker dooden en wil nu van Hagen,
den laatsten Nibelung, terwijl zij hem het hoofd van Gunther voorhoudt, weten waar
hij den Nibelungenschat verborgen heeft. En als deze antwoordt: den schatz den weiz
nu niemen wan got unde mîn: der sol dich, vâlandinne, immer wol verholen sîn, slaat
zij hem met Siegfrieds zwaard het hoofd af. Dan springt de oude Hildebrand,
Diederiks wapenmeester, op en houwt de vrouw in stukken.
Mit leide was verendet des küneges hôchgezît,
als ie diu liebe leide zallerjungeste gît. -

Het is een wonderlijk beeld, dat men zich van het poëtische leven der sage moet
vormen, wanneer men de liederen-theorie in werkelijkheid tracht om te zetten. Een
reeks van dichters, allen puttend uit een groot cyklisch verband, dat allen kennen en
toch geen enkel zoekt te verwezenlijken. Een reeks van grootendeels episodische
zangen, ten overvloede alle in denzelfden strofenvorm, waar-
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van de eene zich aan de andere aansloot, elke op zich zelve zonder werkelijk begin
en alleen de laatste met een werkelijk einde, kralen voor een halssnoer, die eerst de
verzamelaar, de ‘Ordner’ samenrijgt. Men is bijna verplicht, aan een onderlinge
afspraak der twintig Nibelungendichters te gelooven, aan een bewuste verdeeling
van arbeid: inderdaad moest reeds Lachmann zelf, dan op ruimere schaal Müllenhoff,
voor verschillende opeenvolgende liederen denzelfden dichter onderstellen of
aannemen, dat zij, zooals men het noemt, ξ πολ ψεωσ ontstaan zijn, d.w.z. dat
het eene lied bestemd was om den draad weer op te vatten waar een ander hem had
laten glippen. Zoo wordt dan het epos een verbinding van episodische liederen, die
uit de cyklische sage hun stof putten; het belichaamt dus slechts een samenhang, die
ideëel reeds voorhanden was. Deze theorie werd dan ook op andere Germaansche
epische gedichten toegepast, zij het ook niet zonder principieele wijzigingen: door
Ettmüller en Müllenhoff op de Gudrun, door Müllenhoff en B. ten Brink op den
Béowulf, e.a. Men heeft echter tot vóór betrekkelijk korten tijd verzuimd, zich ernstig
af te vragen, of liederen, zooals de ‘Sammeltheorie’ ze onderstelt, aannemelijk zijn
in het licht van de feiten, of de voorstellingen van Lachmann en zijn school met het
beeld van het Germaansche heldenlied, dat voor ons bereikbaar is, zich laten
vereenigen. Ook na haar geleidelijk afsterven had de liederen-theorie haar macht
over de geesten niet verloren. De verdienste, haar voor goed uit de germanistische
wetenschap te hebben weggevaagd, komt m.i. voornamelijk toe aan de geschriften
van W.P. Ker te Londen, ‘Epic and Romance’ (1897), en A. Heusler te Berlijn, ‘Lied
und Epos in germanischer Sagendichtung’ (1905).

IV.
Het Germaansche heldenlied is een schepping van de eeuwen der volksverhuizing.
Zijn oorsprong ligt in het duister: of en in hoeverre vreemde invloeden, met name
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de kunst der Romeinsche mimi, er bij in 't spel zijn, kan vooralsnog niet worden
vastgesteld. Maar zeker waren deze liederen, die aan de hoven der koningen werden
gezongen en voor het krijgsmansgevolg bestemd waren, geen primitieve ‘volkspoëzie’,
en zoo zien we van haar geboortestond af aan de Germaansche heldensage in de
handen van individueele, zij het ook ongenoemde, dichters. Waarschijnlijk zijn het
de Goten geweest, die, gelijk het runenschrift, ook het heldenlied aan de Germaansche
wereld hebben geschonken. In elk geval heeft het zich reeds in de 5e eeuw ook tot
West- en Noordgermaansche stammen verbreid: de Angelen hebben vóór de
verovering van Brittannië Gotische, Frankische, Skandinavische stoffen opgenomen
en naar hun nieuw vaderland meegevoerd; in de heroïsche poëzie van Denen en
Zweden spelen historische helden uit de 5e en het begin der 6e eeuw een rol; in
Frankische heldenliederen zijn de ondergang van het Boergondische rijk aan den
Rijn (437) en de dood van Attila (453) bezongen. De Langobardische koning Alboin
(± 572) is de jongste historische figuur, waarvan de epische poëzie der Germanen
afweet; geen Pippijn, geen Karel de Groote is meer tot haar doorgedrongen. Met het
einde der 6e eeuw is het Germaansche heldentijdperk afgesloten, óók voor het
Skandinavische noorden: de sagenhelden uit het tijdperk der Wikingers dragen
duidelijk een anderen stempel, het zijn half helden, half avonturiers.
Geen lied uit den tijd der groote volksverhuizingen is tot ons gekomen23), maar
toch staan wij niet voor een onoplosbaar raadsel, wanneer wij ons een voorstelling
trachten te vormen van den aard van het oude Germaansche heldenlied. In de
verzameling van Noorsch-IJslandsche gedichten, die men de Edda pleegt te noemen,
zijn er enkele, die, al zijn ze in de gedaante waarin wij ze bezitten niet ouder dan de
9e of 10e eeuw, in hun geheele stijlkarakter, hier en daar zelfs nog in hun tekst,
trouwe afspiegelingen zijn van oudere liederen, die uit Duitschland naar het
Skandinavische noorden zijn gekomen. Tot deze oudste laag van ‘Eddische’ poëzie
mag men het lied van Wieland rekenen,
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voorts het oude lied van Hamdir, de overblijfselen van het gedicht, dat den grooten
veldslag tusschen Goten en Hunnen bezong, een poëtische nagalm van den slag in
de Catalaunische vlakte (451); eindelijk twee liederen, voor ons doel van overgroot
belang, het oude Sigurdslied (Sigurdharkvidha en forna) en het Atlilied (Atlakvidha).
Het eerste van beide laatstgenoemde gedichten, waarvan we slechts het slot in zijn
poëtischen vorm over hebben, maar het eerste gedeelte uit een proza-verhaal
voldoende leeren kennen., om den inhoud en den bouw van het geheel te beoordeelen,
is de oudste bewaarde bewerking der sage van Siegfried en Brunhild; het laatste, de
Atlakvidha, is de oervorm van het tweede deel van het Nibelungenlied, de sage van
den ondergang der Boergondiërs in haar oorspronkelijkste overlevering. Beide
gedichten, het oude Sigurdslied en het oude Atlilied, zijn Westgermaansche, wij
mogen meer bepaaldelijk zeggen: Frankische poëzie in Noorsch gewaad. In liederen
als deze moeten de stoffen der sage naar Skandinavië zijn gebracht, zij zijn eeuwen
lang de eigenlijke dragers der epische overlevering geweest en zij zijn het gebleven
nog geruimen tijd nadat in Engeland en Duitschland het epos, in Noorwegen en op
IJsland het prozaverhaal, de saga, de heerschende kunstvormen waren gevonden.
De Westgermaansche resten uit ouden tijd, die Ker en Heusler in dit verband
opnemen, het Duitsche Hildebrandslied en het Oudengelsche Finnsburh-fragment,
laat ik hier opzettelijk ter zijde: ik kan ze wegens hun zeer afwijkend karakter niet
als specimina van het oude Germaansche heldenlied aanvaarden, maar moet ze
beschouwen als symptomen van dezelfde ontwikkeling, die in Engeland tot de
Waldere-fragmenten en den Béowulf heeft geleid. Maar deze kwestie is te moeilijk
om ze hier in 't voorbijgaan te bespreken. Daarentegen mogen we tot voltooiïng van
ons beeld met de noodige voorzichtigheid gebruik maken van een niet onbelangrijk
materiaal uit veel jongeren tijd. Het oude epische lied leefde voort, ten spijt van alle
wijzigingen van taal en verskunst, ten spijt van alle ver-
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anderingen in den inhoud, in minder aristokratische kringen, onder nieuwe invloeden,
met dat al als ‘lied’ ongerept en bijna onuitroeibaar. Misschien het merkwaardigste
voorbeeld is het Nederduitsche lied van Koninc Ermenrîkes dôt, door een gelukkig
toeval op een vliegend blad uit de 16e eeuw voor ons gered, maar waarin wij, naar
ik elders heb aangetoond24), een laatsten uitlooper hebben te zien van een oud Saksisch
heldenlied, dat ook naar Skandinavië kwam en middellijk of onmiddellijk de bron
geweest is van het Eddalied van Ermanariks dood (Hamdhismál). Men staat verbaasd
over de taaiheid, waarmede deze stof, van de dagen van Ammianus Marcellinus af,
de eeuwen kon trotseeren, zonder twijfel beschermd door den vorm van het korte
epische lied, dat weerstand bood aan de mededinging van nieuw opkomende
kunstvormen, al moest het zich daarbij de pijnlijkste bewerkingen laten welgevallen.
Er is nauwelijks twijfel mogelijk, dat enkele uit den rijken schat van Engelsche en
Skandinavische balladen op soortgelijke wijze als voortzettingen van oude
sagenliederen te beschouwen zijn. Dat ook Zuid-Duitschland in de 13e en 14e eeuw
naast de omvangrijke epische gedichten korte liederen over onderwerpen uit de
heldensage kende, staat door tal van onwraakbare getuigenissen vast25). Een
rondtrekkend zanger, de Marner, noemt een heel aantal, die hij op zijn repertoire
had, daaronder ook wen Kriemhilt verriet en Sigfrides tôt; in het jonge lied van
Hildebrand en Alebrand is althans één specimen bewaard.
Uit de verbinding van fragmentarische overlevering en nascheppende fantasie,
waaruit oude litteratuurgeschiedenis moet worden opgebouwd, stijgt dan het beeld
op van een allittereerend episch-dramatisch lied, half verhalend, half dialogisch,
zonder lyriek, zonder schilderingen, zonder psychologische ontleding, straf van opzet,
monocentrisch. Episoden worden vermeden, in korte tooneelen gaat de handeling
voorwaarts, onophoudelijk, zonder verwijl, steeds gericht naar het hoogtepunt. De
karakters der optredende personen, hun zieleleven, komen uit door wat zij doen en
wat zij spreken. Een zwaarmoedige kunst, karig met woor-
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den, vol ingehouden stemming, met de eenvoudige motieven van den heldentijd:
strijd en roem, trouw en haat, eer en wraak, alles beheerscht door het onafwendbaar
noodlot. Bovenal: het Germaansche heldenlied was een eenheid; het gaf een afgesloten
verhaal tot aan het, meestal bittere, einde: het oude Sigurdslied verhaalt de sage van
Siegfried en Brunhild, beginnende met Siegfrieds rit door het vlammende vuur en
eindigende met Brunhilds zelfmoord; het Atlilied den ondergang der Nibelungen,
beginnende met de verraderlijke uitnoodiging en eindigende met de wraak en het
zoenoffer van Gudhrún-Kriemhild; het Hamdirlied den tocht van Svanhilds broeders
tegen Ermanarik in zijn volle uitgestrektheid tot aan het onvermijdelijke tragische
einde. Van een cyklus van episodische liederen, van dichters die elkander aflossen,
van een niet gerealiseerd geheel van afzonderlijke zangen, die met elkaar in betrekking
staan, bespeuren wij niets. Wanneer wij dus willen rekenen met het historisch bekende,
niet met volkomen problematieke grootheden, dan kan het Duitsche heldenepos van
de 12e en 13e eeuw niet ontstaan zijn door een aanelkanderrijgen van heldenliederen.
Lachmann's theorie en elke soortgelijke is onbestaanbaar in het licht der feiten. Lied
en epos hebben denzelfden inhoud, dezelfde stofbegrenzing; het epos is geen
mechanische optelling van liederen, maar een organische ontwikkeling uit liederen.
Het verschil tusschen lied en epos ligt in hun stijl: in het lied is alles gedrongen, in
het epos is alles breed. Men kan met eenige overdrijving beweren: in twee
Eddaliederen, het oude Sigurdslied, dat in zijn volledigen toestand misschien 50
strofen (200 regels) telde, en het Atlilied, dat, zooals wij het kennen, ongeveer even
lang is, derhalve in 100 strofen of 400 versregels, werd hetzelfde verteld, als in ons
Nibelungenepos in 2379 strofen of 9516 versregels.
Hoe staat het nu, in dit licht bezien, met den ‘dichter’ van het Nibelungenlied?
Ik kan slechts antwoorden door in snelle trekken de ontwikkeling der
Nibelungenstof te schetsen, zooals ik mij die voorstel, in het volle besef dat in die
losse schets geen
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overtuigende kracht kan liggen, en met de wetenschap dat anderen, geleerden van
naam en gezag, er anders over denken. Twee Frankische heldenliederen uit de 5e
eeuw staan op den drempel van ons historisch bewustzijn, beide slechts bewaard in
Noorsche vormen: een lied van Siegfried en Brunhild en een lied van den ondergang
der Boergondische koningen door het verraad van Attila en van de wraak, die zijn
vrouw Kriemhild, de zuster van Gunther en Hagen, daarvoor op hem neemt, het eene
zuiver menschelijk, het andere historisch van oorsprong, aanvankelijk los naast elkaar
staande en in de Skandinavische poëzie dan ook slechts oppervlakkig aan elkander
vastgehecht. Beide liederen vonden hun weg niet slechts naar het hooge Noorden,
maar ook naar de Donaulanden. Daar werden zij aaneengesmeed door den genialen
greep van een dichter, wiens naam ons zoo min bekend is als zijn werk. En toch moet
er een dichter geweest zijn in de Donaulanden, misschien reeds in de 8e eeuw, die
het waagstuk dorst bestaan om de twee liedstoffen, elk op zich zelf reeds rijk en
machtig, tot een eenheid te verbinden, die in grootschheid van plan en rijkdom aan
dichterlijke motieven alles overtreft wat wij van Germaansche sagenpoëzie kennen.
Thans werd Kriemhild de centrale figuur in beide sagen. In de sage van den ondergang
der Boergondische koningen moest Attila, die zijn zwagers verraderlijk ombrengt
ter wille van hun goud, wijken voor Kriemhild, die op haar broeders en hun mannen
het dubbele leed wreekt, dat zij haar hebben aangedaan, de vermoording van den
bloeienden jongen held en den roof van den Nibelungenschat. En tegelijk moest in
de Brunhildsage Brunhild haar beheerschende plaats afstaan aan Kriemhild: dat dit
gepaard ging met een gevoelig verlies voor de oude sage, is onmiskenbaar, maar het
is de vraag, of ten slotte niet de verkregen winst overwoog. De aangrijpende tragiek
der Brunhild-figuur in de Sigurdsliederen der Edda ging onherroepelijk verloren:
Brunhild verdwijnt in het Duitsche epos, na den stoot gegeven te hebben tot Siegfrieds
dood. Maar het geheel der Nibelungensage
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moest er door winnen aan straffe concentratie en eenheid der handeling: Kriemhild
beheerscht nu van den beginne af het gansche gedicht; Siegfrieds dood en Kriemhilds
wraak werden als oorzaak en gevolg nauw er door verbonden.
Is het vermoeden juist, dat de twee groote omvormingen der oude sage, de wraak
van Kriemhild als motief van den ondergang der Boergondiërs en de verplaatsing
der dichterlijke belangstelling in het eerste deel van Brunhild naar Kriemhild, tegelijk
tot stand zijn gekomen, reeds eenige eeuwen vóór ons Nibelungenepos, dan is de
dichter van het verloren lied, die deze stoute ‘Neudichtung’ waagde, de eigenlijke
‘dichter’ van het Nibelungenlied geweest.
Wij missen de gegevens om de verschillende overgangsvormen na te gaan, die
van het hier onderstelde lied der 8e eeuw tot het epos uit het begin der 13e eeuw
hebben geleid. Wij mogen aannemen, dat de sage, ook nadat zij één geheel geworden
was, niet overal op precies dezelfde manier verteld werd: in het eene lied kan dezelfde
gebeurtenis eenigszins anders zijn voorgesteld dan in het andere; hier kan deze, daar
gene held meer op den voorgrond zijn getreden. De dichters der omvangrijke
heldendichten, die in de 12e eeuw ontstonden, kunnen inderdaad uit meer dan één
lied geput hebben, in dien zin dat zij uit parallel loopende liederen trekken ontleenden,
die zij gezamenlijk verwerkten tot een kleurrijk beeld. Maar een belangrijker aandeel
in het geleidelijk aanzwellen van de stofmassa heeft vermoedelijk de scheppende
kracht der dichters zelve gehad, een nog belangrijker en zeker het grootste de eischen
van den breeden stijl en langzamen verhaaltrant van het epos tegenover de
gedrongenheid en het ademlooze tempo van het korte lied. Dat daarbij de geestelijke
poëzie en de speelmansgedichten den weg hebben gewezen, schijnt aannemelijk.
Eén schakel kunnen wij echter in dien ontwikkelingsgang nog met voldoende
zekerheid bepalen: aan ons Nibelungenepos moet een oudere voorlooper zijn
voorafgegaan.
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Dus weer een X? Niet geheel. Wij kunnen en moeten m.i. dit oudere Nibelungenepos
afleiden uit de reeds eenige keeren terloops genoemde Niflunga saga, een Noorsch
proza-verhaal uit het midden der 13e eeuw, dat in zijn inhoud met ons Nibelungenlied
evenwijdig loopt, maar doorgaans een ouderen trap der sagenontwikkeling
vertegenwoordigt. De sagaschrijver heeft zich van den invloed der Skandinavische
sagenvormen niet geheel vrij gehouden, maar men mag toch zeggen, dat hij over 't
geheel D u i t s c h e sage vertelt: hij beroept zich dan ook op mededeelingen van
personen uit Soest, Bremen en Munster. Zijn zegslieden waren dus Nederduitschers.
Inderdaad valt er niet aan te twijfelen, dat hij over een Nederduitsche, veelvuldig
afwijkende, traditie beschikt heeft, maar daarnaast zijn de overeenstemmingen met
ons Nibelungenlied van dien aard, dat althans gedeelten van zijn verhaal dezelfde
poëtisch gevormde bron gehad moeten hebben als het Nibelungenepos dat wij kennen.
In nieuweren tijd hebben twee Nederlandsche geleerden, Prof. Boer en Dr. L. Polak
te Haarlem, getracht de twee parallel loopende, door den sagaschrijver saamgevlochten
versie's der Nibelungensage uit den Noorschen tekst los te wikkelen, scherpzinnige
pogingen, die echter tot zeer verschillende uitkomsten hebben geleid26). In elk geval,
daarover is men het eens, bewijst de Niflunga saga van haar kant het bestaan van
een ouder Nibelungenepos, dat men reeds uit het bewaarde Nibelungenlied zelf zou
moeten opmaken, en veroorlooft zij tot zekere hoogte gevolgtrekkingen omtrent zijn
inhoud en zijn litterair karakter.
Dit oudere Nibelungenepos zal men omstreeks 1150 of 1160 mogen dagteekenen:
dat het zelf weer een bewerking zoude zijn van een Latijnsche Nibelungias, die dan
in de 10e eeuw zoude zijn gedicht, komt mij om meer dan één reden niet aannemelijk
voor27). Het oudere epos moet een speelmansgedicht geweest zijn, ouderwetscher dan
zijn hoofsche opvolger, harder, spaarzamer met dramatische tooneelen, minder rijk
aan personen, nog weinig ridderlijk
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gekleurd, maar den beslissenden stap van lied tot epos had het reeds gedaan.
Eindelijk het Nibelungenlied, zooals wij het kennen, van het begin der 13e eeuw.
Het is niet denkbaar zonder het voorbeeld van het hoofsche epos: de stof uit de
Germaansche oudheid is in ons Nibelungenlied ontegenzeggelijk verridderlijkt, even
goed als de antieke of Keltische stoffén in het hoofsche epos. De laatste dichter der
Nibelungen laat Siegfried en Gunther even goed het lange ridderzwaard hanteeren
en zich de gouden sporen aanbinden als de hoofsche dichters en hun Fransche
origineelen Turnus en Eneas, Erek en Iwein, Tristan en Parcival; met de eischen der
hoofsche etiquette en met de laatste mode zijn Kriemhild en Brunhild niet minder
goed bekend dan Dido en Lavinia, Enite en Isolde. Het steekspel bloeit, de speellieden
vedelen bij de middagtafel, ridders en edelvrouwen wisselen complimenten; hoofsche
omgangsvormen, fijnheid van voelen en zeggen hebben voor dezen dichter nauwelijks
minder waarde dan fysieke kracht. Dit alles is niet verwonderlijk. En toch zag reeds
Goethe door al dat vreemde hulsel heen het ‘Grundheidnische’ der motieven28): het
Germaansche heldendom, de Germaansche ethiek breken door het dunne uitspansel
van christelijke, ridderlijke, Romaansch-hoofsche beschaving van de eeuw der
Hohenstaufen. Het onverbiddelijke noodlot, dat geen genade, geen verzoening, geen
vergeving kent; een zedewet, die ontrouw tegen den eigen vijand of dien van zijn
geslacht en zijn heer met even klemmenden nadruk predikt als trouw tegenover den
vriend en bondgenoot, trouw tot in den dood tusschen man en heer; een ars moriendi,
die grootsch en ontzettend tegelijk is; de ongebreidelde hartstochten van primitieve
naturen, wild op elkander botsend in een wereld waar tusschen heroïsme en misdaad
de grens vervloeit; dat is niet de tijd van minstreelen en valkenjachten, maar de tijd
der volksverhuizing met zijn geweldige omwentelingen, zijn vernietiging van gansche
volkeren, zijn als uit brons gegoten menschen, zijn verheffend heldendom en zijn
huiveringwekkende euveldaden. En met welke
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restaureerende kunst weet ook deze laatste Nibelungendichter tooneelen voor zijn
lezers te ontrollen, die, ten spijt van de hoofsche omgeving en de christelijke
atmosfeer, te midden van het bonte gewoel van het kleurige hoog-middeleeuwsche
leven, de stemming wekken en bevestigen, die de oude Nibelungenpoëzie eens deed
ontluiken. Siegfrieds lijk in de morgenschemering door de moordenaars op een
gouden schild voor de deur van Kriemhilds kemenate gelegd, en Kriemhild, die den
dooden ridder bij toortslicht ontdekt, als zij ter mette gaat; Siegfrieds lijk in den dom
op een hooge katafalk, en de wonden van den doode beginnen opnieuw te bloeden,
wanneer Hagen de baar nadert. Of Hagen met Siegfrieds zwaard over zijn knieën,
weigerend voor Kriemhild op te staan en honderden Hunnen in bedwang houdende
door zijn oogen; de nachtwake van Hagen en Volker over de vermoeide
Boergondische helden, die de speelman door zijn lieflijke wijzen in slaap vedelt; de
aristieën van Dankwart en Iring. Louter nieuwe tooneelen, maar met meesterschap
gevormd en aangepast aan den geest der oude poëzie. Het is ijdele moeite, uit ons
riddergedicht der Duitsche middeleeuwen Germaansche heroïsche poëzie te voorschijn
te halen, maar dat we dien grondslag blijven voelen, dat danken we niet alleen aan
de overweldigende macht der stof, die zich een weg baant door alle vernieuwingen
heen, maar ook aan de kunst van den laatsten Nibelungendichter, die zoo goed de
bedoelingen van zijn voorgangers begreep. Het Nibelungenlied gelijkt op een oude
kathedraal, waaraan verschillende eeuwen hebben gewerkt: de latere bouwmeesters
hebben door allerlei beelden, arabesken, zelfs aanbouwsels hun offers gebracht aan
den wisselenden smaak der tijden, maar aan de groote lijnen van het oorspronkelijke
plan zijn zij getrouw gebleven.
Wie is nu de dichter van het Nibelungenlied? Is het de zanger in de Donaulanden,
die Siegfrieds dood en Kriemhilds wraak het eerst tot een lied verbond? Is het de
speelman, die in het midden der 12e eeuw de overoude stof in den destijds nieuw
opbloeienden vorm van het epos
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bracht? Is het de dichter van ons gedicht, dat boven de beide andere in elk geval dit
voor heeft, dat het werkelijk bestaat? Zijn voorlooper kunnen wij slechts uit het proza
der Noorsche saga op een afstand benaderen. Het oude lied is geheel een grootheid
der wetenschappelijke fantasie, en toch heeft zijn dichter misschien meer dan zijn
beide opvolgers aanspraak op den naam van den dichter der Nibelungen.
A.W. Schlegel besloot zijn Nibelungen-opstel in het ‘Deutsche Museum’ van 1812
met een geestdriftigen dithyrambus aan de schim van den grooten onbekende: ‘Wie
du auch unter den Sterblichen heissen mochtest, erhabener Dichterschatten, wir
kennen deinen Geist und dein Gemüth. Dir genügte an der Vollendung des Werks,
getreu nach den Kunden der grauen Vorzeit. Du schwiegst bescheiden von dir selbst,
du sangest und schwiegst wie Homer’. Na meer dan honderd jaren wetenschappelijken
arbeid hebben wij op het probleem wel een anderen kijk gekregen, maar de ‘dichter’
van het Nibelungenlied is onvindbaar gebleven.
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Het Bantamsch sultanaat
Door Dr. E.B. Kielstra.
Toen, den 23en Juni 1596, de eerste Nederlandsche vloot voor Bantam verscheen,
vonden de onzen daar een zelfstandig rijk, door zijne ligging van groote beteekenis
voor den handel in het Oosten. Op de markten van de hoofdplaats kwamen kooplieden
uit alle oorden te zamen; niet-alleen uit den Indischen Archipel, maar ook uit Arabië,
uit de kustlanden van het tegenwoordig Britsch-Indië, uit China enz. Geen wonder,
dat een tijdgenoot van Bantam's bewoners zeide: ‘'t is volck van allen collueren’.
Chineezen vooral waren er bij menigte; zij verdienden door hunnen handel veel geld,
waarmede zij grootendeels naar hun moederland terugkeerden. De bewoners van
Bantam voeren veel ter zee; niet-alleen terwille van den handel, maar ook tot
oorlogsdoeleinden. Zoo was hun rijk, kort vóór de komst der Nederlanders, gewikkeld
geweest in een strijd met Palembang, welke strijd, hoewel aanvankelijk groote
voordeelen waren behaald, tengevolge van het sneuvelen van den vorst op een
nederlaag was uitgeloopen.
Bij de komst der Nederlanders was de regeering over het Bantamsch rijk in handen
van een rijksbestuurder, als voogd over den nog zeer jeugdigen opvolger van evenbe-
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doelden vorst; het oostwaarts gelegen Jacatra was een aan Bantam onderhoorig
regentschap.
Als alle vreemde kooplieden waren ook de Nederlanders, aanvankelijk ten minste,
te Bantam welkom; er werden contracten gesloten, en in de voorstad der
vreemdelingen werd hun een huis aangewezen waar zij hunne waren konden opslaan.
Slechts enkele weken echter duurde die eerste vriendschap: vermoedelijk door de
kuiperijen der naijverige Portugeezen, die hier reeds sedert verscheiden tientallen
van jaren op de markt kwamen, verder ook wellicht door kwalijk begrepen
handelingen van onzen kant, werd de houding der plaatselijke overheid vijandig.
Tijdelijk - October 1596 - werd zij bezworen, maar nog in dezelfde maand was zij
weer zoo, dat de onzen Bantam moesten verlaten, na uit weerwraak de plaats
beschoten en een paar handelsschepen buitgemaakt te hebben. Aldus werd de
verklaring der Portugeezen, dat de Nederlanders geen natie doch een bende zeeroovers
waren, in de oogen der inlanders gerechtvaardigd; aan den anderen kant hadden de
onzen reden tot klagen over den verraderlijken aard der Bantammers.
Het eerste bezoek aan West-Java liep dus wel ongelukkig af; met het tweede, eind
1598, ging het beter, doordien inmiddels de Portugeezen daar vijandig waren
opgetreden en door de Bantammers waren verdreven. Zagen dezen nu in dat zij in
hun oordeel over de Hollanders misleid waren, of hoopten zij bij dezen steun te
vinden tegen hun nieuwe vijanden? Of was het alleen handelsbelang, dat er toe leidde,
althans ééne Europeesche natie te vriend te houden? Vier schepen van de vloot van
Jakob van Neck keerden met volle lading van Bantam naar het vaderland terug; en
toen, eenige maanden later, het tot die vloot behoorende schip van Jakob van
Heemskerck op de terugreis Bantam aandeed, kreeg het een brief van den
Rijksbestierder aan Prins Maurits mede.
Blijkbaar was het in 1596 gebeurde uitgewischt, zoowel door de handelingen der
Portugeezen als door het verstandig beleid der onzen bij den tweeden tocht. Ook bij
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volgende reizen bleef de verhouding naar wensch, en meer en meer werd Bantam,
waar in 1600 onze eerste factorij werd gesticht, de verzamelplaats voor alle
Nederlandsche schepen, die in toenemend aantal den Archipel bezochten. De
vriendschap nam nog toe, toen op het eind van 1601 de Nederlanders er in slaagden,
een veel machtiger Portugeesche vloot, die Bantam blokkeerde, op de vlucht te
drijven; een paar jaar later werd aan de onzen een in het beste gedeelte der stad
gelegen erf met daarop staand steenen gebouw afgestaan. Gelijk Bantam de eerste
plaats was geweest van den Indischen Archipel waar zij aan land kwamen, was het
ook de eerste plaats waar zij eene ‘loge’ vestigden.
Zoodanig ‘loge’ was wel meer dan een handelskantoor! Men zou het, in den vollen
zin van het woord, eene nederzetting kunnen noemen; het terrein was ruim genoeg
om veilig geacht te kunnen worden tegen brand en vijandelijke aanranding, en aan
de loge was een heel personeel verbonden: een president of directeur als kapitein en
opperkoopman, een onderdirecteur, een paar assistenten en verder handelspersoneel;
een college van vier rechters ter behandeling van civiele en crimineele zaken, enz.
De vestiging te Bantam bleek echter al spoedig niet meer dan de eerste schrede
op een moeilijken en langdurigen weg.
Reeds in 1602 waren daar Engelsche schepen verschenen, die ook door de onzen
vriendschappelijk ontvangen werden; maar na de komst van een tweede vloot (1604)
beschouwden de Engelschen en de Nederlanders elkaar als ernstige mededingers in
den handel, en gaf de afgunst ruimschoots voedsel aan verdachtmaking en twist.
Hierdoor werd de verhouding tot het inlandsch bestuur minder gunstig; maar vooral
leed die verhouding schade door inwendige geschillen aan het Bantamsche hof, die
zoo hoog liepen dat de rijksbestierder in het laatst van 1608 werd vermoord. Zijn
opvolger was ons, en ook den Engelschen, weinig genegen. En nu bovendien het
land in twee partijen verdeeld bleek, diende wel omgezien te
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worden naar een oord waar de Nederlanders, in geval van nood, zich zouden kunnen
terugtrekken. Zoo kwam men er toe, onderhandelingen te voeren met den regent van
Jacatra, die tot de partij van den vorigen rijksbestierder behoorde; die
onderhandelingen leidden in het laatst van 1610 tot een ‘accoordt ende contract’,
waarbij aan de onzen tegen betaling een stuk grond werd afgestaan tot het doen
timmeren en bouwen van al wat noodig was om personen en goederen ‘in goeder
bewaringe’ te houden; beide partijen een defensief verbond aangingen; de noodige
bepalingen werden gemaakt omtrent de door den regent te heffen tolrechten, enz.
Natuurlijk ontbrak de zinsnede niet, dat Portugeezen of Spanjaarden niet meer in het
land zouden worden toegelaten.
De bouw van een pakhuis - meer was het voorloopig niet - te Jacatra wekte het
misnoegen van de Bantammers; maar, bij dezen vermoedelijk meer nog, het gedrag
van de Hollanders. ‘Voorwaar, 't en is niet alleen schandelijck, maar oock horribel
en abominabel, dat van uwe dienaars in deze landen op verscheyden plaetsen passeert’
schreef Both, den 1en Januari 1614, aan Heeren XVII. Men had - Both was overtuigd
dat het op last van den Rijksbestierder geschied was - in Augustus 1612 de loge
verbrand en verscheiden blanken vermoord; ook den ‘directeur en boeckhouder
generaal’, die ‘geheel onbequaem was tot sulcken staet, slap in de regeringhe, genegen
totten dranck’.
De aldus opgeloopen schade, materieel en in goeden naam, was ‘inestimabel’.
Ook in Jacatra, waar onze vertegenwoordiger, ‘een dronckaert synde, den Coninck
verscheyden reysen zeer qualyck heeft bejegent’, en ook zijne ondergeschikten zich
ruw gedroegen.
In beide plaatsen wilde men ons ten slotte wel tot den handel toelaten (tegen
betaling van, liefst hooge tolrechten), maar verder zoo min mogelijk vrijheid toestaan.
De leiding onzer zaken, zoowel te Bantam als te Jacatra, werd door Both toevertrouwd
aan ‘een persoon zeer modest van leven, zedich, van goeder aert, geen dronckaert,
niet
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hoovaerdich, in raedt zeer bequaem, int stuck van de coopmanschap en boeckhouden
hem wel verstaande’, - aan Jan Pietersz. Coen.
Deze trad op in een tijd toen, met de uitbreiding van den handel der Compagnie,
de behoefte aan een vast steunpunt voor hare vloot en haren handel, een rendez-vous,
zooals men het noemde, meer en meer op den voorgrond trad. Men had gedacht over
Djohor, maar zoolang Malakka nog in handen onzer vijanden was, zou de veiligheid
er te zeer te wenschen laten. Bantam zou bijzonder in aanmerking komen, wanneer
men maar zeker kon zijn de goederen daar vrij te kunnen lossen, opslaan en laden;
Jacatra zou dus - zoo luidde een in 1612 gegeven advies - ten slotte te verkiezen zijn,
nu de regent aldaar zich welwillender betoonde dan het vorstenbestuur van Bantam,
zijn macht gering was en hij veel hulp en voordeel van de Compagnie kon verwachten
‘om syn plaetse ende neringhe van dien te vermeerderen’.
Coen werd gaandeweg gedwongen in de richting van dit advies te handelen.
Aanvankelijk streefde hij er naar, den Bantamschen rijksbestierder tot meegaandheid
te dwingen, door den indruk te wekken alsof het de bedoeling was, onzen handel
geheel naar Jacatra te verplaatsen; maar toen, integendeel, de rijksbestierder, onder
Engelschen invloed, meer en meer onhandelbaar werd, werd de verhouding zoo, dat
Coen verklaarde, aan openbare vijandschap, zoowel met de Bantammers als met de
Engelschen, de voorkeur te geven boven den dubbelzinnigen toestand waarin hij
geraakt was. Intusschen werd de nederzetting te Jacatra uitgebreid en daar een klein
garnizoen gelegd, ‘gemerckt deze plaetse ons alreede voor een provisioneel
rendez-vous gediend heeft en dienende is’.
Kort hierop (1618) werden de toestanden bedenkelijk. Was er, na onze vestiging
te Jacatra, meer en meer verwijdering tusschen dit gebied en Bantam ontstaan, zoodat
in 1617 zelfs een oorlog dreigde, - in den loop van dit jaar was deze verhouding
geheel gewijzigd, en sedert spanden beide samen om zich van de Nederlandsche
indringers
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te ontdoen. Zij putten zich uit in vriendschapsbetuigingen, waarmede men ‘bykans
den duyvel zou bedrogen hebben’, maar toen het Coen duidelijk was dat het op zijn
ondergang was toegelegd, nam hij alle maatregelen die binnen zijn bereik waren; in
't bijzonder werd de loge te Jacatra in staat van verdediging gebracht. Het was naar
aanleiding van een en ander dat hij, toen reeds benoemd tot Gouverneur-Generaal,
den 29en September 1618 aan de Bewindhebbers de bekende woorden schreef:
‘Dispereert niet, ontsiet uwe vyanden niet, daer en is ter werelt niet dat ons can
hinderen, noch deeren, wandt Godt met ons is, en trect de voorgaende misslaegen in
geen consequentie, want daer can in Indien wat groots verricht worden’.
Het valt buiten het kader van dit opstel, den om het bezit van Jacatra gevoerden
strijd in bijzonderheden te behandelen. Herinnerd worde hier slechts dat het fort voor
de onzen behouden bleef doordien de Bantammers zoo min de Engelschen als de
Jacatranen vertrouwden; en dat met ‘de stichting van Batavia’ (30 Mei 1619) de
vijandige houding van Bantam bleef voortduren, al had Coen, toen hij zijn
overwinning naar het Vaderland berichtte (5 Aug. 1619) voorspeld: ‘nu sal elckeen
soecken onse vrient te wezen’. Zoover was het nog lang niet; Bantam, van den eersten
schrik bekomen, begreep wellicht dat ook Coen's macht beperkt was; had deze in
denzelfden brief niet geklaagd ‘ons en gebreect niet, dan alle dinck’?
Reeds den 22en Januari 1620 schreef hij, dat de Rijksbestierder van Bantam ‘nae
der Mooren aert, gestadich practiseerende, hoe my best van cant soude mogen helpen’,
moordenaars op hem had afgezonden... En in 1622 brak die Rijksbestierder de
onderhandelingen tot herstel van den vrede af, omdat van zoodanig herstel geen
sprake kon wezen zoolang Batavia door de Nederlanders niet weder afgebroken en
verlaten zou zijn; Coen kwam daarop tot de conclusie, dat ‘'t different door den tydt
beter (sal) worden gesleten dan wy souden cunnen bedencken’, en dat men kon
volstaan met eene verdedigende houding te Jacatra, ge-
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paard met eene bezetting (blokkade) van de reede van Bantam.
Coen vertrok in 't begin van 1623 naar Nederland, doch keerde vier jaar later weder
als Gouverneur-Generaal terug. In den tusschentijd bleef de verhouding in
betrekkelijken zin welwillend; misschien droeg daartoe het aftreden van den
rijksbestierder (1624) bij, meer wellicht de afwezigheid van den, ook onder den
invloed der Engelschen in Bantam, gehaten Coen. Althans, toen deze in 1627 eene
poging aanwendde om (ook met het oog op de Engelschen) tot vriendschappelijke
betrekkingen te komen, werden de onderhandelingen onverwacht afgebroken door
eene poging van Bantamsche zijde, om hem te vermoorden en Batavia te
overrompelen. De aanslag mislukte, en had in zoover voor de onzen het gunstig
gevolg dat zij meer waakzaamheid betrachtten en de middelen tot Batavia's
verdediging verbeterden; iets wat het volgende jaar, toen Mataram de verovering
onzer nederzetting wilde beproeven, zeer te stade kwam.
De nederlaag, toen door Mataram geleden, had, van ons standpunt beschouwd, op
den vorst van Bantam een heilzamen invloed. Al kwam er geen eigenlijk
vredesverdrag tot stand, van vijandelijkheden was voorloopig geen sprake meer; de
handel herleefde. En toen in 1629 ook de tweede poging van Mataram om de onzen
te verdrijven mislukt, en Coen overleden was, werd door de Compagnie weder eene
factorij te Bantam gevestigd. Feitelijk was hiermede de vrede hersteld, maar.... had
de Carpentier niet (3 Febr. 1626) terecht geschreven: ‘soo en isser (onses oordeels)
voor Batavia's progres geens schadelycker studt als Banthams openinge’? De
Bantamsche groote kooplieden dreven handel op de Molukken en haalden vandaar
specerijen; wat strijdig werd geacht met de monopoliecontracten, door de Compagnie
in den specerij-archipel gesloten, en met hare verbodsplakkaten.
Om het monopolie te handhaven, werd dus in het laatst van 1633 de strijd hervat.
Onder den druk der Bewindhebbers in het moederland trachtte ons bestuur in
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1636 aan dien strijd een einde te maken, zoodat in Juli een wapenstilstand werd
gesloten; eerst drie jaar later werd die bekrachtigd, en kwam men dus weer geheel
in den toestand van 1629 terug. Bantam had zijne eischen van vrije vaart op de
Molukken en van vrije toelating van ‘alle natiën en vreemde kooplieden’ losgelaten,
vooral uit vrees voor Mataram, dat vijandig gezind was en zich wel eens met de
Compagnie tegen Bantam zoude kunnen verbinden.
Terloops zij hier opgemerkt, dat de vorst van dit rijk in 1638 zijn pangeranstitel,
met medewerking van den opperpriester te Mekka, met dien van Sultan verwisseld,
en, daardoor den naijver gewekt had van den vorst van Mataram1).
Het kan ons niet verwonderen, dat ook de Compagnie zich meermalen ongerust
maakte over het voortdurend streven van Mataram om zijn invloed op Java, ook in
West-Java (Krawang, Priangan) uit te breiden. Zij vond hierin aanleiding, in nadere
onderhandelingen met Bantam te treden; het gevolg daarvan was, dat in 1645 een
definitieve vrede tot stand kwam. Het verbond zou echter slechts voor tien jaar van
kracht zijn ‘omdat het Mohammedaansch recht geen voortdurenden vrede met
ongeloovigen toelaat’; het zou na ommekomst van den gestelden termijn vernieuwd
kunnen worden. ‘Onderwylen sullen altyt wel op hoede syn ende die natie niet meer
vertrouwen als haer boos naturel meriteert’, schreef de Indische regeering (17 Dec.
1645).
Was er in de eerstvolgende jaren weinig aanleiding tot wantrouwen, de toestand
veranderde toen, door het overlijden van den vorigen, een nieuwe Sultan optrad die
zoowel fanatiek mohammedaan als verbitterd vijand van de Compagnie was (1651)
en die, vooral nadat de eerste Engelsche oorlog was uitgebroken (1652), door de in
zijne omgeving aan wezige kooplieden tegen haar werd opgestookt. ‘Met

1) Deze, in de geschiedenis bekend als Sultan Agoeng, wist daarna (1641) mede den Sultanstitel
uit Mekka te verkrijgen.
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die van Bantam weten wij qualyck hoe het langer hebben,’ zoo heette het in Januari
1654; ‘zij doen ons openbaer tot noch toe geen oorloch aen, maer ondertusschen
onder de hand mettet rooven onser lijfeigenen, massacreren onser ingesetenen ten
platte lande, als andersints, sooveel schade ende ongelyck als sy connen; daar geen
clachten of protestatiën tegen helpen.’ Zoo ging het voort, ook nadat, op herhaalden
aandrang onzerzijds, in 1655 het vredescontract was vernieuwd; integendeel, het
volgend jaar werd zoo vijandig opgetreden, dat onze regeering de haven van Bantam
geheel afsloot en daarmede, voor het oogenblik, den handel harer tegenstanders
vernietigde. Dat hielp: door bemiddeling van Djambi werd in 1659 een vredesverdrag
gesloten, waarbij met den bovenvermelden eisch van het Mohammedaansch recht
geen rekening meer werd gehouden; het zou niet-alleen voor de tegenwoordige
regeeringspersonen van beide partijen, maar ook voor hunne ‘respective successeurs
en nakomers’ van kracht zijn. Het was in het handelsbelang der Compagnie geweest,
indien de vrede was achterwege gebleven; maar zij had toegegeven uit vrees dat het
moederland ter zake van de sluiting van Bantam's reede met Engeland in
moeilijkheden zou geraken. Bovendien bestond steeds het gevaar, dat men, Bantam
niet ontziende, dit rijk ten slotte tot een bondgenootschap met Mataram zou dwingen.
Het bleek intusschen weldra dat het geheele vredesverdrag voor Bantam's Sultan
niet veel meer was dan a scrap of paper. Hij had zijn doel, open haven en vrijen
handel, bereikt en volgde verder weder de oude gedragslijn ‘soodat’ - schreef de
Indische regeering reeds aan het einde van genoemd jaar - ‘het met recht geen vreede
genoemd en mach worden’; men zou ‘nae een goede occasie wachten om deselve
trouwelooze gebueren eens onverwachts te doen gevoelen het groot en
onverdraechelyck ongelyck, datse ons syn doende.’
Doch het bleef bij het voornemen; en inmiddels breidde zich de handel van onzen
mededinger zoozeer uit, dat Batavia, de hoofdstad der machtige, monopoliseerende
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Compagnie, door Bantam werd overvleugeld. Van hier voeren de inlandsche,
Engelsche en Deensche schepen naar Perzië, Suratte, Mokka, Coromandel en
Bengalen; werd door tusschenkomst van Chineezen handel gedreven op Siam, Manilla,
Tonkin, China en Japan, werden de havens van Oost-Java geregeld voorzien van
lijnwaden en opium. Daar, te Bantam, werd van alles ingevoerd en ook naar Batavia
verhandeld, zoodat men kon zeggen: Bantam is de haven van Batavia geworden.
Zou men in dien tijd niet nog wel eens gedacht hebben aan de uiting van Heeren
Bewindhebbers in 1636 ‘dat de Comp. met het costelijke Batavia swaerlijk beset is’?
‘Het begrypen derzelver plaetse is niet met behoorlycke omsichtigheyd geschiet,’
meende de Goeverneur-Generaal Brouwer destijds; men heeft altijd last van de buren,
Oost en West. Had men toch maar mijn, in 1617 gegeven raad gevolgd om de
zuid-oosthoek van Banka tot rendez-vous te bestemmen, zoo klaagde hij; ‘daer is
schoone reede, versch water, hoogh ende laagh lant, overal is goede anckergront, op
't eylant is niet een machtich heer.... verscheyde milioenen soude het de Comp’
geproffiteert hebben, dat men Banca voor Batavia hadde gecoren; maer 't is nu te
spaede.’
Aan de uitbreiding van het Nederlandsch gezag op Java, buiten de grenzen van
Batavia, dacht men vóór 1676 niet; en toen nog slechts noodgedwongen, met grooten
weerzin.
Thans onze aandacht weder tot Bantam bepalende, hebben wij te vermelden dat,
na Speelman's overwinningen op Zuid-Celebes, vele Makassaarsche hoofden met
vrouwen, kinderen en volgelingen het zwervend leven boven onderwerping verkozen.
En waarheen zouden zij zich beter richten dan naar Bantam, de alom bekende
handelsplaats, welks vorst allerminst een vriend van hun vijand was? Zoo kwamen,
in den loop van 1671, tal van Makassaren op hunne vaartuigen daar aan, en zij werden
er met veel onderscheiding ontvangen. Wel ontstonden er een paar jaar later
oneenigheden en vertrokken zij naar Oost-Java,
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waar zij eerst op groote schaal het zeerooversbedrijf uitoefenden, en zich daarna tot
den strijd tegen Mataram met den opstandeling Troenadjaja vereenigden; doch toen
vonden zij weer krachtigen steun bij Bantam's vorst.
Het was alzoo voor de onzen wel een moeilijke tijd. Bantam trachtte zijn invloed
te vestigen in geheel West-Java: Krawang, Priangan, vooral Cheribon.
In de Bataviaasche ommelanden werd veel geroofd en geplunderd. Op zee zelfs
was men niet veilig. Op Ternate slaagden Bantamsche afgevaardigden er in, ernstige
onlusten te verwekken. Bantam, in één woord, was de vijand, tegenover welken men
betrekkelijk machteloos stond zoolang de zaken van Mataram niet geregeld waren.
Speelman had wel reeds, in December 1677, de vraag gesteld ‘hoever men sigh van
dat volck wel souw mogen laten afronteeren’, maar men diende zich voorloopig
tevreden te stellen met de wetenschap dat Batavia, goed versterkt, den aanval niet
behoefde te vreezen, en dat ‘borgen geen quytschelden’ was.
Deze toestand veranderde toen, in 1679, de wapenen der Compagnie in Oost-Java
hadden gezegevierd. De Compagnie trad te land en ter zee tegen de Bantammers op,
maakte zich van des Sultans schepen meester, - zij vreesde den oorlog niet meer. Het
gevolg was, dat Bantam, in het laatst van April 1680, besloot ons dien te verklaren.
Maar toen gebeurde het onverwachte.
Sedert eenige jaren waren de bestuurders van Bantam in twee partijen verdeeld.
In 1671 had n.l. de Sultan, naar 's lands gewoonte, zijn oudsten zoon, die in dat jaar
uit Mekka den sultanstitel ontving, tot mederegent aangesteld, maar al spoedig was
tusschen beide verwijdering ontstaan, en in '74 was de zoon ter bedevaart vertrokken.
De rijksbestierder, van wien eene dochter met een jongeren sultanstelg was gehuwd,
poogde toen zijn schoonzoon tot troonopvolger te doen aanwijzen, wat echter
mislukte, doordien de rechthebbende bij zijn terugkomst als hadji in 1676 met
geestdrift door de bevolking werd begroet; van dat oogenblik af stond de oude Sultan,
met
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zijn rijksbestierder, de ziel van de oorlogspartij, tegenover zijn oudsten zoon, nu
Sultan Hadji genoemd, en diens aanhang. Van de zijde der Compagnie werd niet
nagelaten, den laatste aan zich te verbinden, ook door hem te wijzen op het feit dat
zij, blijkens haar optreden in Mataram, haar steun verleende aan dengene die de
rechtmatigste aanspraken had op den troon, - althans indien deze zich dien steun
waardig maakte.
Zoolang de Compagnie, door den strijd in Oost-Java daartoe gedwongen, zich
tegenover Bantam zwak toonde, had hier de oorlogspartij de overhand; maar toen
Bantam ernstig gevaar bleek te loopen, keerde de kans en zagen de rijksbestierder
en de zijnen zich zelfs genoodzaakt, zich van de regeering des lands terug te trekken.
De oude Sultan, die persoonlijk, in de laatste jaren althans, meer aan den handel dan
aan oorlog had gedacht, liet nu de leiding der zaken aan Sultan Hadji over, die zich
haastte gezanten naar Batavia te zenden om tot betere verhoudingen met de
Compagnie te geraken. Aldus was, al werd geen formeele vrede gesloten, de strijd
vermeden. Althans voorloopig.
Sultan Hadji was volkomen overtuigd van de wenschelijkheid, op goeden voet
met de Compagnie te staan. Hij zag al dadelijk af van alle bemoeiingen met Cheribon
en Priangan, ‘bly dat hy nu van die moeyelykheden, die hy daarby altyd had verlost
is’; en toen hij (Mei 1680) aan onzen tolk vroeg: ‘wat dunckt u? als de Hollanders
my den oorlog aandeden, hoe zou het my vergaan?’ kreeg hij ten antwoord: ‘Sulthan,
ik geloof dat gy uw land daardoor kwyt zoudt geraken’. Daar hij op ‘diende: Ja, zoo
ben ik mede van bekommeringe, daarom zal ik mij met de Compagnie trachten in
vrede te houden en betoonen dat ik zal zyn dien ik altyd heb gesegd te wesen,
insonderheid nu ik de geheele magt en zorge des ryks op myne schouderen geladen
heb.’
Hij toonde dat hem deze verklaring ernst was. Maar de oorlogspartij zat niet stil
en streefde er met alle kracht naar, het vroeger overwicht te herwinnen; gaandeweg
nam
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de invloed weer toe van den ouden Sultan, wiens doel nu vooral was Sultan Hadji
van den troon te stooten en door zijn tweeden zoon, den schoonzoon van den
vroegeren rijksbestierder, te doen vervangen. In het begin van 1682 had de daartoe
gesmede zamenzwering het doel zoover bereikt, dat Sultan Hadji's gezag haast nergens
meer geëerbiedigd werd; de door hem uitgezonden troepen liepen grootendeels tot
den tegenstander over; deze maakte daarop zich meester van de stad Bantam en
belegerde den vorst in zijn kasteel. De toestand scheen vrijwel hopeloos. Sultan Hadji
zond een ‘briefken van 2 regels’ aan den Gouverneur-Generaal: ‘ik versoeke in
allerhaast hulpe, ik heb geene persoonen die ik vertrouwen kan, komt aan den boom’
(plaats waar de tolrechten werden geïnd) ‘en in mijn Casteel, laat dit niet naar, komt
haastigh’; aan onzen vertegenwoordiger (resident) verklaarde hij, wanneer hij door
onzen steun de overhand behield, ‘hij alles en 't geheele landt, negotie enz. d'Ed.
Comp zal opdragen, als sy met hem maar willen handelen gelycken als met die van
Sirrebon en laten hem maar Coninck van Bantam blyven, dan zoo is 't hem genoegh’.
Te Batavia werd onmiddellijk begrepen ‘dat wy ons met die zaacke noodsakelyk
en om veele en krachtige motiven mosten bemoeyen’; dat ‘het niet wel te
verantwoorden zoude wezen, deze schoone occagie te verwaerloosen’. Zoodra
mogelijk werden troepen gezonden, die voorloopig wel weinig uitvoerden, maar toch
den moed der belegerden gaande hielden. Toen zij versterking ontvangen hadden,
slaagden zij, nagenoeg zes weken nadat de belegering een aanvang had genomen, er
in, den vijand uit den omtrek van het ‘Casteel’ te verdrijven. In de volgende weken
werd deze verder verslagen, en kon men de positie van Sultan Hadji verzekerd achten,
al bleef zijn vader nog in verzet. Op het einde des jaars was ook, door onze troepen,
aan dit verzet een einde gemaakt, zoodat den ouden Sultan, door allen verlaten, niet
anders dan onderwerping aan het noodlot overbleef. Hij bleef nog een paar jaar te
Bantam, maar werd toen (1686), omdat men vreesde
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dat vader en zoon zich zouden verzoenen, doch naar het heette ter wille van zijne
persoonlijke veiligheid, naar Batavia overgebracht. Hij overleed in 1692, - hij was
de laatste der onafhankelijke vorsten van Java geweest.
De Engelschen (en ook de Franschen, Portugeezen en Denen), die destijds te
Bantam verblijf hielden, hadden in 1682 den ouden Sultan bijgestaan; geen wonder
dat hun, onmiddellijk nadat Sultan Hadji daartoe weder de macht had, werd
aangezegd, het land te verlaten. Het gevolg hiervan was, dat de Britsche factorij in
1684 naar Benkoelen werd overgebracht.
In ditzelfde jaar werd de verhouding van Bantam tot de Compagnie voor goed
geregeld. De Sultan, nu geheel van haar afhankelijk, had de schuld in te lossen, bij
zijne aanvragen om hulp en steun aangegaan. Er werd overeengekomen dat hij voor
de verleende hulp 600.000 rijksdaalders schuldig was, maar over die som niet zou
worden aangesproken zoolang hij het aan de Compagnie verleende monopolie van
den uitvoer van peper en den invoer van manufacturen in zijn rijk en zijne bezittingen
op Sumatra handhaafde; de grens van Bantam werd zoodanig bepaald dat de rivier
van Tangerang aan de Compagnie behoorde, en verder Zuidwaarts een rechte lijn
tot de Zuider Zee zou loopen; van den linkeroever van die rivier werd bovendien een
strook van 600 roeden aan de Compagnie afgestaan. De Sultan zag af van alle rechten
op Cheribon.
Zoo was dan het machtige rijk van Bantam feitelijk ineengestort, tengevolge van
familietwisten aan het hof. De val van den onbuigzamen tegenstander - zoo schrijft
de Jonge -, die de laatste op de bres was gebleven om het Javaansche element tegen
den indrang van den westerling te verdedigen, van den Islamiet, die tot het uiterste
tegen de kâfirs den heiligen krijg had gestreden, van den vorst, die zijn land en zijn
handel had willen vrijhouden van vreemden invloed en vreemd monopolie, doet
denken aan het slot van een drama. Hoeveel men, van Nederlandsche zijde, ook moge
aan te merken hebben op de gedragingen van Bantam gedurende
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tientallen van jaren, zijn bestuur heeft consequent de toenemende macht der
Compagnie trachten te weerstaan en van den Vorst, die de laatste dertig jaren de
leiding voerde, mag wel worden getuigd dat hij is gevallen voor zijn beginsel.
De verhouding van de Compagnie tot Sultan Hadji en zijne opvolgers liet gedurende
vele jaren weinig te wenschen: beide hadden belang bij haar voortduren.
Toen, in 1698, de vorst van Landak (West-Borneo) aan den Sultan de suprematie
over zijn land aanbood, mits hem steun verleend werd tegen Soekadana, vroeg de
Sultan den steun der Compagnie, welke hem ook verleend werd, ten einde de
Engelsche kooplieden op West-Borneo te verdrijven; zelfs in die mate, dat het de
Compagnie was die, in naam en met steun van Bantam, Soekadana veroverde. Tegen
betaling der kosten en de erkenning van haar handelsmonopolie liet de Compagnie
het oppergezag over de beide genoemde gewesten aan Bantam's vorst; doch toen de
Sultan van Soekadana kort daarop zijn rijk wist te heroveren, bleef dat oppergezag
slechts in naam bestaan totdat het, zooals wij beneden zullen zien, in 1778 aan de
Compagnie werd overgedragen.
Bij een in 1731 gesloten contract werd aan vreemde Oosterlingen de handel op
Bantam, en aan de Bantammers die op Oost-Java vergund, voor zoover hij niet de
onder het Compagnies-monopolie viel; daarentegen werd toen het eiland Pandjang,
dat den toegang tot de Bantambaai beheerscht, aan de Compagnie afgestaan.
Bekend is verder, dat, in 1738, deze op verzoek van beide partijen uitspraak deed
in een geschil tusschen Palembang en Bantam betreffende de grensscheiding van de
Oostelijke Lampongs. Toelang Bawang werd aan laatstgenoemde rijk toegewezen;
om verdere invallen van Palembangsche zijde te voorkomen en de peperleverantie
te verzekeren, werd daar een fort gesticht waarvan de kosten, zoo van den bouw als
van het garnizoen, voor rekening van den Bantamschen Sultan kwamen.
Van meer belang is de ‘groote Bantamsche opstand’,
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die, in het laatst van 1750 uitgebroken, eerst twee jaar later een einde nam en er toe
leidde dat Bantam een leenrijk werd van de Compagnie.
De oorzaak was, als zoo dikwijls in de inlandsche staten, te zoeken in twisten over
de troonopvolging: een der vrouwen van den zwakken Sultan wist hem te bewegen,
den wettigen opvolger te vervangen door haren schoonzoon. Er werd tegen den eerste
zoo geïntrigeerd, dat hij naar Batavia vluchtte; op het herhaald aandringen van den
vorst besloot de Compagnie eindelijk, den nieuwen kroonprins als zoodanig te
erkennen en zijn voorganger naar Ceilon te verwijderen. Alleen op die wijze, meende
men, zou de rust gehandhaafd kunnen worden. Dit geschiedde in het jaar 1747; kort
daarop (1748) werd de Sultan, die krankzinnig bleek, op aandrang van zijne
bovenbedoelde vrouw en de voornaamste rijksgrooten door onzen gezaghebber
gevangen genomen en naar Amboina gezonden, waar hij weldra overleed.
Nu werd die vrouw voorloopig, namens de Compagnie, tot regentes verklaard
(1748). Maar de loop van zaken had vele Bantammers ontstemd, en toen zij zich
door haar willekeurig optreden grooten en geringen tot vijanden maakte, brak een
opstand uit, die in het gansche rijk weerklank vond. De troepen der Compagnie
bleken niet in staat, hem te bedwingen; de Indische Regeering, hare dwaling inziende,
deed daarop zoowel de regentes als haar onbeduidenden schoonzoon oplichten en
naar elders overbrengen.
In overleg met de in Bantam aanwezige prinsen en rijksgrooten werd nu bepaald
dat een jongere broeder van den verbannen Sultan als regent zou optreden, en de
zoon van dien Sultan, de eerst erkende, wettige troonopvolger, van Ceilon zoude
worden teruggeroepen. Hiermede werd evenwel het algemeen verzet niet bedwongen;
integendeel werd het duidelijk, dat, op aanstoken en met behulp der te Benkoelen
gevestigde Engelschen, naar de geheele vernietiging van den Hollandschen invloed
werd gestreefd. De nieuwe regent slaagde er niet in, eenigen aanhang te
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verkrijgen; de toestand was eenigen tijd vrij hachelijk, de Bantammers roofden en
plunderden tot onder de muren van Batavia, doch gaandeweg kregen de onzen weder
de overhand. Toen zocht de omgeving van den regent, bevreesd dat zij met de
terugkomst van den troonopvolger allen invloed zou verliezen, zelfs toenadering tot
de opstandelingen!
De Indische regeering deed de hoofdpersonen dier omgeving gevangen nemen en
verbande hen naar Banda; overwegende, dat Bantam ‘bij wijze van conquest’ onder
hare opperheerschappij was gebracht, trachtte zij nu rust en vrede te herstellen door
den regent tot Sultan te benoemen over het leenrijk Bantam, met de bepaling dat
wapengeweld tegen de Compagnie het leen zou doen vervallen.
Nu was het een oogenblik de troonopvolger die, niet ten onrechte meenende dat
de troon hèm toekwam, verbindingen met de hoofden van den opstand aanknoopte;
doch deze verbindingen hadden weinig gevolg toen onze wapenen zegevierden; en
toen door de regeling der troonopvolging een goed deel der bevolking de zijde der
opstandelingen verliet, was, na een tweejarigen strijd, die veel inspanning van onzen
kant had gevergd, de zaak beslist. Een half jaar later werd de Sultan overgehaald,
afstand van de regeering te doen ten bate van zijn neef. Hiermede was de in 1747
begane fout hersteld en keerde alles weldra tot de vroegere kalmte weer.
Maar het moge niet onopgemerkt worden gelaten: wanneer de Indische Regeering
in het zooeven genoemd jaar niet getracht had moeilijkheden te vermijden door
onrechtvaardige handelingen goed te keuren, dan zou tot den ernstigen opstand geen
aanleiding zijn geweest. Zoo wreekte zich een staatkundige misslag.
Van den nieuwen Sultan werd de ‘vreedzame aard’ geroemd; tot zijn dood, in
1777, bleef het land in diepe rust. Zijn zoon volgde hem op, doch een oogenblik
dreigden nu nieuwe familietwisten: een halve broeder klaagde den vorst bij onze
regeering aan, met de bedoeling zijn plaats in te nemen. De bom sprong verkeerd:
tijdig werd de
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kwaadsprekende en gevaarlijke prins gevat en verbannen. De jeugdige Sultan toonde
zijne dankbaarheid door al zijne rechten op de Westkust van Borneo, die hem toch
geen voordeel opbrachten, aan de Compagnie af te staan; tot hare ‘byzondere
satisfactie’ nam onze regeering, ‘bewogen uit medelyden, en om gedachte landen en
volkeren voor hun andersints te duchten verval en bederf te behoeden, die opdracht
met byzondere genegenheid’ aan. Het is bekend, dat zij van dit geschenk al zeer
weinig genoegen heeft beleefd.
Evenzeer, dat in het laatst der 18e eeuw, zoowel door haar eigen fouten als door
omstandigheden waarop zij geen invloed kon uitoefenen, de Compagnie ten grave
daalde; hoe destijds de Lampongs feitelijk voor haar en voor haren leenman verloren
gingen doordien de ‘heeren zeeschuimers’ zich daar hadden neergezet; hoe zelfs de
kusten van Bantam nu en dan door dezen werden bedreigd.
Het is wel van belang, een oogenblik stil te staan bij de vraag, wat er onder het
stelsel van de Compagnie van Bantam, in den aanvang der 17e eeuw en nog geruimen
tijd daarna ‘de grootste handelsplaats der Oost’, geworden was? Het antwoord luidde
aldus: het was geworden ‘tot een wooning enkeld der ellendigen’.
De handel was er vernietigd. De Sultan, die wegens de kosten van den aan het
vorstenhuis, zoo in 1682 als in 1752 verleenden steun diep in de schuld stak bij de
Compagnie, was arm; hij was geheel afhankelijk van den leenheer, aan wien hij de
door zijne bevolking tegen lage prijzen te leveren peper met goede winst verkocht;
hij was dus een geschikt peper-agent van de negotie drijvende Compagnie. Deze
bemoeide zich niet met het inwendig bestuur, zoodat hij, met de ook hier talrijke
vorstentelgen, de bevolking kon behandelen zooals hij verkoos; hij was ‘souverayn
in den hoogsten graad’; de talrijke pachten dien den ‘in handen van onbarmhartige
pagters tot ruïne der arme ingezeetenen’.
Maar laat ons bedenken dat destijds werd geleeraard: gaat nooit van den stelregel
af dat het ‘in Aziatische
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gewesten over een arm volk het beste en gemakkelijkste te regeeren is’.
Bantam is dus wèl het slachtoffer geweest van de stelsels en stelregelen der
Compagnie. Rivier en reede mochten verzanden; de bevolking mocht gebrek lijden
of uitwijken, alles goed, mits er maar peper werd aangebracht. Hoe de toestand was
nog in 1808 blijkt uit Daendels' woorden: ‘bij mijne komst op Java werden dagelijks,
in de Ommelanden tot in de voorsteden der hoofdstad toe, allerlei aanrandingen, roof
en moorden aan Chinezen gepleegd, en in het voorige jaar was men verpligt geweest,
den militairen arm te gebruiken tegen geheele horden van Bantammers die jaarlijks,
na het eindigen van den rijstoogst, de Ommelanden afliepen en hunne strooperijen
tot voor de poorten van Batavia bedreven’.
In het begin der 19e eeuw ontstonden weder moeilijkheden ten aanzien der
troonopvolging. De regeerende Sultan was n.l. in 1802 overleden, zonder zoons na
te laten die wegens hunne geboorte tot de opvolging gerechtigd waren; de broeder
van den overledene trad derhalve als Sultan op. De hierdoor gewekte teleurstelling
van de onwettige zonen zijns voorgangers liep zoo hoog, dat een hunner den vorst
in 1804 ‘op eene moorddadige wijze om het leven bragt’. De oudste dier zonen werd
nu tot Sultan benoemd, met instemming van den tweede, die als opvolger werd
aangewezen; het Bantamsche Vorstenhuis werd daarmede (als in 1747) in een lijn
overgebracht die daarop geen aanspraak had, vermits de vermoorde Sultan wettige
afstammelingen naliet die weldra hunne rechten wilden doen gelden. Aldus werd het
land in de volgende jaren aan partijschappen overgeleverd, welke in belangrijke mate
hebben meegewerkt tot den ondergang van het Sultanaat, weinige jaren later.
Intusschen, - die ondergang werd verhaast door het optreden van Daendels (1808),
die o.a. tot taak had, Java zoo spoedig mogelijk in staat te stellen, een toen reeds
verwachten aanval der Engelschen af te weren. Hij achtte
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daartoe o.a. den aanleg noodig van eene versterkte haven op Java's Westkust (aan
de Meeuwenbaai), en eischte hiervoor van zijn leenman, den Sultan van Bantam, de
noodige werkkrachten; het recht daartoe werd blijkbaar ontleend aan de ‘acte van
investiture’ van 1777, volgens welke (§ V) de Sultan ‘assistentie zal bezorgen’ als
de Compagnie ‘de constructie van eenige sterktens’ noodig oordeelt, en hij (§ XI)
haar ‘des gerequireerd wordende’ moest bijstaan ‘tegen hare vyanden, met al de magt
van het rijk, te water en te lande, gelyk een getrouw leenman toestaat en betaamt’.
De Sultan maakte dan ook geen bezwaar; maar... het havenwerk in den moerassigen
bodem bleek zoo buitengewoon ongezond dat vele werklieden er den dood vonden,
anderen wegliepen, en het dus onmogelijk werd, aan de opgelegde verplichting te
voldoen. De Vorst zond een gezantschap naar Batavia met verzoek, daarvan ontheven
te worden; maar Daendels, die alles aan de tegenwerking van den Rijksbestierder
toeschreef, gaf aan dat verzoek geen gehoor en stelde nieuwe eischen, o.a. de
uitlevering van dien inlandschen ambtenaar. Toen de vertegenwoordiger van het
Nederlandsch gezag in den kraton des Sultans, op last van Daendels, die eischen
overbracht, werd hij door de aanhangers van den rijksbestierder overvallen en
vermoord; ook eenige militairen vonden bij die gelegenheid den dood.
Nu vertoonde Daendels zich in zijne eigenaardige kracht. Hij verzamelde te Batavia
al wat - militair of burger - de wapens kon voeren, rukte met dezen op, en drie dagen
nadat hij het bericht van den moord ontvangen had, stond hij voor den versterkten
kraton, die een paar dagen later ingenomen werd. De Sultan, onder wiens oog de
moord had plaats gehad, werd gevangen genomen en naar Amboina verbannen; de
rijksbestierder gefusilleerd. Den volgenden dag werd het rijk tot ‘Domain van de
Kroon van Holland’ verklaard, de Lampongs daarvan afgescheiden en onder het
onmiddellijk bestuur van ons Gouvernement gesteld; evenals het oostelijk deel van
Ban-
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tam ‘'t welk sinds jaren herwaarts door eene verwaarloosde policie de Hooge
Regeering van Indie billijkerwijze heeft geïnquieteerd’. Het Bantamsche rijk, dat
zich tot dusver langs de Noordkust van Java tot de rivier van Tangerang had
uitgestrekt, werd daarmede teruggebracht ongeveer tot den omvang van de
tegenwoordige residentie. De in 1804 aangewezen troonopvolger werd nu tot Sultan
benoemd; maar onder zoodanige beperkende voorwaarden, dat hij in werkelijkheid
niet veel meer was dan een regent met een vast jaargeld, onder de bevelen van een
prefect.
Deze regeling maakte de toestanden niet beter. De kust werd meer dan ooit onveilig
gemaakt door de Lampongsche zeerovers, tegenover welke onzerzijds geen maritieme
macht kon worden gesteld; het binnenland had te lijden onder het optreden van
gewapende benden, gevormd door de vele ontevredenen onder de bevolking, die
geleid werden door de aanhangers, hetzij van den in 1804 vermoorden of van den in
1808 verbannen Sultan, hetzij van den laatsten rijksbestierder. Het spreekt van zelf,
dat van de zijde der Mohammedaansche geestelijkheid van de gelegenheid werd
gebruik gemaakt om verzet tegen de ongeloovigen te prediken. Het geheele land was
in opstand, terwijl de middelen ontbraken om dien te dempen. Daendels schreef dit
aanvankelijk toe aan de onervarenheid van den vorst en stelde dezen onder voogdij
van een door hem, Daendels, benoemden rijksbestierder en nog een lid van het
vorstelijk huis; ook hierdoor werd geen verbetering verkregen, al was intusschen,
wegens de ongezondheid van de plaats, afgezien van den aanleg der havenwerken,
die al de moeilijkheden had in het leven geroepen1). De opstandelingen verbonden
zich met de zeeroovers; te zamen legden zij, ten zuiden van Anjer, sterke
verschansingen aan, waartegen onze troepen herhaaldelijk, de tweede maal met
Daendels aan het hoofd, echec leden (eind 1809). In den loop van 1810 werden die
verschansingen uit eigen beweging verlaten, doch de algemeene toestand verbeterde

1) Op kleinere schaal werden nu echter verdedigingswerken aan de Merakbaai aangelegd.
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in geenen deele. Daendels besloot nu (Augustus 1810) den Sultan af te zetten; het
noordelijk deel van het rijk onder zijn rechtstreeksch bestuur te brengen en over het
zuidelijk deel (hoofdplaats Pandeglang) als sultan te plaatsen een zoon van den in
1804 om het leven gebrachten Sultan.
Ook daarna duurde de opstand voort, nu onder de leiding van een der Bantamsche
pangerans, met wien de Engelschen in verstandhouding traden toen zij de verovering
van Java (1811) voorbereidden. Zoodra echter die verovering had plaats gehad,
eindigde de vriendschap; toen de pangeran, op deze steunende, openlijk zijne
bedoeling toonde om zelf als Sultan te worden erkend, werd hij gevat en verbannen.
Het was nu de aanvankelijke bedoeling van Raffles, den Sultan te handhaven.
Hierin kwam evenwel vrij spoedig verandering, toen, in den aanvang van het jaar
1813, de landrente in Bantam werd ingevoerd. Op het ‘gouvernements territoir’
werden de gronden ‘uitgerent’ aan voorname inlanders, doch waar de Sultan gezag
voerde en over al de inkomsten van zijn land de beschikking had, was dat niet
mogelijk. Dit was de aanleiding, dat Raffles, den 19en Maart 1813, met den Sultan
eene schikking trof waarbij al diens rechten tegen een vast jaargeld (10.000 Sp.
matten) werden afgekocht. Als gepensioneerd Sultan bleef hij te Bantam wonen; hij
overleed daar in 1816. Zijn zoon, aan wien door het Britsche bestuur, kort vóór het
herstel van het Nederlandsch gezag, de Sultanstitel en ook het jaargeld van zijn vader
werd toegekend, werd in 1832 wegens medeplichtigheid aan zeeroof naar Soerabaja
verbannen.
Hiermede was, voor Bantam, de laatste zichtbare herinnering aan vroegere
zelfstandigheid verdwenen. Maar met de overeenkomst van 1813 had het rijk dat,
zooals Veth het uitdrukt ‘zulk eene gewichtige rol in de geschiedenis van Java vervuld
had’, voor goed een einde genomen; het werd nu ‘eene gewone residentie’, waarin
zich echter de naweeën van de vroegere toestanden nog lange jaren deden gevoelen.
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Vox Clamantis...
Door D. Logeman-van der Willigen.
I.
Birgitta van Zweden.
Ik liep aan het hollandsche strand den dag na een hevigen storm. Reeds waren
berichten van onheilen, gesticht door water en wind, verspreid. Dijken waren
doorgebroken, heele strooken land overstroomd, bruggen weggeslagen, woningen
als kaartenhuizen omvergeworpen, veler have en goed in de diepte verdwenen... En
ik tuurde naar de zee, die haar verhaal van eindeloos wee nog doen moest. Ik dacht
aan al de schepen, uitgevaren met wijde zeilen, met trotsch puffende schoorsteenen,
aan wier horizon nooit een gouden kust zou oprijzen. Watersnood en stormrampen
teisterden nu het land dat tot dien gespaard was gebleven voor de verwoesting, brand
en doodslag waaraan andere landen waren overgeleverd. En ik voelde dat ik de
trouwe, onzichtbare metgezel, die op stille voeten naast mij voortschreed met bleek
gelaat en oogen rood en moegeweend, niet kwijt zou raken, - dat ook in het land
waar Vrede heerschte, de Smart mij vergezellen zou...
Nog was de storm niet geheel bedaard. Alles duidde
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er op dat hij, moe van het razen, even inhield om straks met des te feller woede de
zee te geeselen, door de bosschen te gieren, de rivieren nog verder buiten haar oevers
te jagen en het water opnieuw tegen de dijken aan te laten beuken.
Een andere stormnacht stond mij plotseling voor den geest, doorgebracht in de
onmiddellijke nabijheid van een groot meer, toen de loeiende wind mij wakker had
gehouden, de regen tegen de ramen had gezwiept en alles rondom piepte, kraakte en
huilde. Maar het ergst van alles was het beuken en razen der golven geweest. Zoodra
het licht was, had ik mij naar buiten gehaast.
De hooge boomen schudden in wanhoop ruischend en zwiepend de groene
bladerkronen. Het mos was bezaaid met bladeren, die om mij heen opdwarrelden,
en takken lagen in overvloed gebroken op den grond en vielen mij nog op hoofd en
schouders. De bodem was doorweekt, bij iederen stap dien ik deed siepelde het water
mij over den voet! Langs de stammen der boomen liep het nat in zwarte streepjes
naar beneden. Het uitgestrekte meer was in een woeste zee veranderd. De golven
hieven zich razend omhoog en vertoonden tartend hun witte schuimkoppen. Over
elkaar heen rollend, onmeedoogend elkaar verpletterend wierpen zij zich spuitend
en briesend over de pier. Het was een oorverdoovend lawaai. Op eens klonk toen
boven alles uit een stem: ‘Hoort, gij allen die verlangt naar een haven na de golven
en stormen der wereld; een ieder, die op zee is, zal niet vreezen, indien Hij met hem
is, die den wind bevelen kan om te gaan liggen, die alles kan doen wijken wat schaden
kan, die banken en klippen zacht kan maken en de golven bevelen om het schip naar
een veilige haven te leiden...’ - De stem zweeg, - maar ik had die herkend... Weer
brulden de golven en loeide de wind, maar mijn gedachten vertoefden nog bij de
stem, die klonk boven alles uit. Een stemgeluid, waar eeuwen geleden hoog en laag
naar luisterde, waar koningen zich voor bogen en diepgezonkenen zich weer door
oprichtten. Dat van de Heilige Birgitta van Zweden.
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In haar land was ik. Het loodkleurig golvenoproer, dat zich aan mijn oog vertoonde,
werd veroorzaakt door het water van het wonderschoone Wettern meer, dat Vadstena's
groene kust bespoelt. Als geen storm het water sart en tot razernij opzweept, is het
doorzichtig helder en bij zonneschijn even blauw als de hemel die er zich overheen
welft. Dan werpen de golfjes zich ‘in gebroken lijnen op het strand en trekken zich
terug zonder steunen, noch zuchten, maar met een dartele melodie van klokkende,
of zacht-geneuriede geluidjes. Als de boomen aan den oever niet ruischen, de bladeren
niet ritselen, de vogels zich stil houden, meent men zelfs in het zingend kabbelen
der golfjes een toonschaal te hooren, op en neer, en weer op, tot plotseling een golfslag
die haast heeft, haar verbreekt. Zoodra echter maar een wolk de zon bedekt, wordt
ook het water kleurloos en vaal en staken de golven hun kalm-tragen gang’1). Zelfs
als er geen wind is kondigen de onrustige waterbewegingen een naderenden storm
aan en haasten de visschers zich huiswaarts. Het is of er geheime krachten huizen
op den bodem van het meer. Of watergeesten er vrij spel hebben zoodra de zon maar
even haar kracht verliest en het water niet transparant meer is. Wonderlijke dingen
zijn door de visschers waargenomen op zon-heldere dagen; dan meenden zij op den
bodem van het meer door het kristalheldere water nog de sporen te zien van de gouden
hoeven van het ros waarop Birgitta in stormweer door het meer reed... En als er een
storm in aantocht is, dringen er jammerkreten uit de diepte naar omhoog, klinkt er
geween en gesteun. Dat zijn de stemmen der drenkelingen, die een ongodvruchtig
leven geleid hebben en den draak hebben gestoken met de groote ‘Zienster’. Want
zóo werd zij genoemd Birgitta, Birgers dochter, de weduwe van Ulf Gudmarsson,
de moeder van Beata Catharina...
Vóór haar geboorte was den ouders reeds verkondigd dat het kind dat verwacht
werd bizonder bevoorrecht zou

1) Werner von Heidenstam: ‘Helige Birgittas Pilgrimsfärd’.
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zijn. Het vaartuig waarop de moeder een tochtje had gemaakt, leed schipbreuk op
de Zweedsche kust en toen zij met levensgevaar door den broeder des konings gered
werd, verscheen haar een engel des Heeren, die sprak: ‘God heeft u gered voor het
kind dat gij in uw schoot draagt. Voed uw dochter op in de vreeze Gods’.
En een non uit een klooster niet ver van den burcht van Birger en zijn gade, had
's nachts een visioen, waarin haar werd geopenbaard dat Ingeborg's moeder, wie de
non haar wereldsche pracht verweten had, onder haar nakomelingen een vrouw zou
tellen die ‘door de volkeren niet genoeg geprezen zou kunnen worden’. Maar het
duidelijkst had de stem geklonken van de Heilige Maagd, die den Priester verschenen
was, terwijl hij bad voor een voorspoedige verlossing van de burchtvrouwe. Plotseling
zag hij zich in een wolk gehuld en uit de wolk trad een stralende gestalte naar hem
toe, die hem verkondigde met een stem blij klinkend als zilver klokgelui: ‘Birger
Persson is een dochter geboren, heel de wereld zal luisteren naar haar stem’.
In weelde werd het kind uit het voorname adellijke geslacht opgevoed. De vader
was een rijk grondbezitter en de kleine Birgitta bracht een groot deel van den dag
door in bosch en veld, of op het water. Het dwalen in de natuur droeg er het noodige
toe bij om de fantasie van het kind te versterken, en haar dingen te doen zien, die
anderen niet opmerkten. Haar ouders waren zeer godvruchtig en Birgitta was een
ijverige leerlinge, in wier hoofdje al wat zij hoorde over de H. Maagd en den Verlosser
zich spoedig vastnestelde. Zóo vast, dat het kind vóor haar tiende jaar reeds visioenen
had, waarin haar de H. Maagd en de Gekruisigde verschenen.
Volgens de gebruiken van den tijd werd zij op jeugdigen leeftijd uitgehuwelijkt
aan een edelman van een geslacht niet minder grootsch dan het hare. Misschien is
het wel waar wat er beweerd wordt en was het kind liever ongehuwd gebleven om
zich geheel aan God te wijden, zooals de vele Heiligen waarvan zij gelezen en
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gehoord had. Maar Birgitta gehoorzaamde den wil van haar vader en trad in het
huwelijk met Ulf Gudmarsson. Ulfåsa, het riddergoed, waar de jonge vrouw haar
huwelijksleven slijten zou, lag in een streek, welke weinig verschilde van die uit haar
kinderjaren. Birgitta werd de moeder van acht kinderen, aan wier opvoeding zij zich
met veel zorg wijdde. Haar godsdienstige ijver was ondertusschen nog toegenomen
en zij deed met haar man verschillende werken van liefde: kerken werden opgericht
en hersteld, kloosters bijgestaan, armen en zieken geholpen. En de hooge eischen
die zij zich zelf stelde wat eenvoud van levenswijze betrof, vasten en boetedoening,
werden door Ulf, haar echtgenoot nagevolgd. En dit blijkbaar met succes, anders
had zijn ziel, die Birgitta na zijn dood in een visioen verscheen, niet kunnen uitroepen:
‘Nu ben ik zeker van mijn zaligheid, hoewel ik niet weet wanneer ik zalig worden
zal’, nadat die ‘de rechtvaardigheid des rechters ervaren had’.
Eerst na den dood van haar echtgenoot, als Birgitta al haar kinderen verzorgd weet,
begint haar actief leven waartoe God haar uitverkoren had, toen de Heer tot haar
gesproken had: ‘Daarom, zult gij, die ik uitverkoor, uw best doen om mijn wil te
volbrengen. Gij zult mijn bruid en mijn tolk zijn’.
En Birgitta, als Zijn getrouwe dienares, wachtte de verdere bevelen van haar
bruidegom af. Zij vestigde zich te Alvastra, waar Ulf in het Cistencienser klooster
gestorven was. Alvastra ligt, even als Vadstena, aan den oever van het Wettern meer,
aan den voet van den Omberg in een schoone, vruchtbare streek, met veel bosch.
Het is alsof Birgitta de nabijheid van water niet ontberen kan, en alsof ook het water
daar in haar land meer dan iets anders ons van haar spreekt. Misschien omdat het
water zich zelf gelijk blijft, hoe ook de verdere omgeving verandert. Want veel is er
veranderd aan den oever van het meer sinds de middeleeuwen, de dagen waarin de
heilige Birgitta leefde. Het schoone klooster te Alvastra is niet meer dan een ruïne.
Heel het dorp er omheen, al de bebouwde
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akkers en velden, de wegen en paden, - alles is van den lateren tijd. Toen ik in
Vadstena den storm bijwoonde, was een eind verder aan den oever van het meer,
juist de schoone, witte villa van Ellen Key verrezen, waar vlak aan den waterkant
een tuinhuisje in den vorm van een Griekschen tempel tot denken en droomen
uitnoodigt. De bosschen op den Omberg zijn thans, hoe schoon en dicht ook, toch
maar een schaduw van wat zij waren in de 14e eeuw in den tijd van Birgitta. Maar
de rotsen, die aan een kant het meer begrenzen, zijn dezelfde; nog altijd strijden
berken, espen en pijnboomen er hun voortdurenden strijd om het bestaan, blootgesteld
aan alle winden, karig gevoed door den rotsbodem waarin zij wortelen. Aan den
anderen oever van het meer heeft Werner von Heidenstam de villa gebouwd, waarin
hij al zijn kunstschatten verzamelt. Ellen Key aan den eenen oever, von Heidenstam
aan den anderen,... twee stemmen waarnaar gaarne geluisterd wordt op dezelfde
plaats waar Birgitta ‘de eene stem’ hoorde, wier tolk zij zijn moest. Want in Alvastra
werden de openbaringen en visioenen talrijker.
In den Griekschen tempel van Ellen Key gezeten, liet ik het water van het meer
mij zijn herinneringen naar mij toe golven. En ik zag Birgitta voor mij te paard in
een eenvoudig nonnenkleed, gevolgd door een schare van vrome mannen en vrouwen,
op weg naar Vadstena. Een knecht met de lans over den schouder en het zwaard aan
den gordel leidde het paard bij den teugel, want Birgitta gaf geen acht op het dier,
noch op den weg. Met de handen gevouwen richtte zij het oog omhoog en scheen
met aandacht te luisteren naar iets wat zij alleen hoorde. Daar rukte de knecht aan
den teugel, zoodat het paard verschrikt een zijsprong maakte... En Birgitta ontwaakte:
‘O, waarom hebt gij mij ontrukt aan wat ik hoorde en zag?’ zeide zij met licht
verwijtende stem en vervolgde toen haar weg als gewone menschen om zich heen
kijkend naar de bloemen op het veld, naar het groen der boomen... Thuisgekomen
haastte zij zich, om Petrus Olofsson, den onderprior van het klooster te Alvastra,
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waar haar een verblijf was toegestaan, te dicteeren wat zij onderweg gehoord en
gezien had. Ditmaal had de Heer haar bevolen een nieuwe kloosterorde te stichten.
Eenige dagen later maakte zij denzelfden tocht en hoorde toen de kloosterregels voor
de nieuwe orde, zag het klooster en de Kerk voor zich verrijzen en de plek waar beide
prijken zouden... En Petrus Olofsson verbaasde zich over al de détails, die Birgitta
hem dicteerde en volgens welke de bouw begonnen zou worden. En het klooster zou
opgericht worden te Vadstena...
Ik zag hoe Birgitta Petrus Olofsson, door hem de handen op het hoofd te leggen,
genas van hoofdpijnen, waaraan hij reeds jaren lang leed. Ik hoorde haar dingen
voorspellen over het lot van het Zweedsche koningspaar aan wiens hof zij
herhaaldelijk vertoefde, die maar al te zeer waarheid bleken te bevatten. Zondaars
werden bekeerd door wat zij hun voorspelde en bewaarheid wordt. Bedriegers, zelfs
uit de hoogste standen, werden door haar ontsluierd.
En terwijl de golfjes voortkabbelden rees het beeld van Birgitta voor mij op als
een krachtige, sterke vrouw, vol verlangen om te werken voor haar nieuwe klooster,
er geld voor te verzamelen en den nieuwen regel door den Paus bekrachtigd te zien.
En ik zag die sterke vrouw ootmoedig het hoofd buigen, toen haar bruidegom haar
beval om haar vaderland te verlaten en naar Rome te reizen en daar de Kerk van
Christus op te heffen uit den toestand van verval waarin die geraakt was. Naar Italië
trekken, beteekende afscheid nemen van haar dierbaarste wenschen en verwachtingen,
want hoe zou er voor het nieuwe klooster geijverd worden, als zij, de stichteres, zoo
ver weg in den vreemde vertoefde? Niet de reis op zich zelf schrikte Birgitta af. Zij
had reeds vele reizen gemaakt o.a. naar graven van Heiligen en martelaren in vreemde
landen met haar man, en hoewel de afstand naar Italië zooveel grooter was, kon toch
zee noch bergketen haar weerhouden om Gods bevel op te volgen. En op eens zag
ik haar als een arme vrouw op de trappen van een van Rome's schoonste kerken
zitten. Zij steekt de hand uit
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om een aalmoes... Bedelen moest zij om haar brood, zij die voor enkele jaren nog
behoorde tot de rijkste edelvrouwen uit haar land. Alles had zij weggegeven, een
klein deel aan haar kinderen, een groot aan kerken en kloosters... Haar dochter
Catharina, die in Zweden was achtergebleven, werd plotseling door een hevig
verlangen naar haar moeder overvallen en reisde naar haar toe, met een vrij groot
gevolg van wege de gevaren verbonden aan de lange reis, vooral voor een vrouw,
zoo jong en schoon als Catharina. In Rome aangekomen, keken al de jonge
Italiaansche edellieden haar na. Een groepje vereenigde zich zelfs om de beeldschoone
vrouw met de lange blonde haren, blauwe droom-oogen en het frisch-blanke teint,
aan den uitgang der kerk op te wachten en haar gezamenlijk te ontvoeren. Was er
toen juist niet een hert uit een naburig bosch gesprongen, dat de aandacht der
jongelieden afleidde, dan zou Catharina misschien nooit haar moeder teruggezien
hebben. Eenige maanden daarna legde de dochter weenend het hoofd op den schoot
van haar moeder: ‘O, moeder het strenge leven hier met u valt mij zoo hard en ik
verlang naar Eghard, ik heb het gevoel dat hij ziek is en mij noodig heeft. O! laat me
naar huis teruggaan, Rome is toch zoo ver af!’ Toen hief Birgitta het blonde hoofdje
met het vermagerde, bleeke gezichtje van haar dochter op en zeide: ‘Ik zal God
bidden om raad’. Toen zij in gebed verzonken was, verscheen Christus haar; die haar
zeide: ‘Zeg deze maagd, uw dochter dat zij weduwe is geworden. En ik raad haar
aan om bij u te blijven, omdat ik zelf voor haar zorgen wil’. En Eghard, ridder van
Kyrn, had eenzaam in Zweden den laatsten adem uitgeblazen, met een zegewensch
op de lippen voor zijn schoone, maagdelijke echtgenoote met wie hij jaren lang in
kuischheid geleefd had. En ik zag Catharina bij haar moeder haar zwoegend leven
van ontberen voortzetten. Met de jaren werd Birgitta steeds strenger voor zich zelf.
Zij sliep op een plank, geeselde haar lichaam, vaste streng en gunde zich door het
bezoeken van zieken en armen geen rust. Of zij ging op reis om orde te brengen in
kloosters en zondaars te be-
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keeren, terwijl zij voortdurend haar stem liet hooren over de vele misbruiken waaraan
de kerk zich schuldig maakte. Zij wist dat het groote schisma in aantocht was. Allerlei
teekenen hadden er haar op gewezen en zij had niet gezwegen, maar in strenge,
ernstige woorden gewaarschuwd en tot reformatie aangemaand. Welk gevoel moet
haar doorstraald hebben toen ten slotte de Paus aan haar roepstem gehoor gaf en naar
Rome terugkeerde?
En niet alleen op godsdienstig gebied gebruikte zij haar macht en bizondere
genadegaven. Haar helder hoofd en actieve geest volgden ook de politieke toestanden
van heel Europa. De regeerende hoofden van Napels, Sicilië en Cyprus luisterden
naar haar raad, vreesden haar gramschap en beefden bij haar voorspellingen, maar
ook zij, die in haar geboorteland aan het roer zaten, voelden hoe de hand van ‘de
Zienster’ kastijden en liefkoozen kon. Bij den oorlog tegen Rusland had het koning
Magnus niet aan raad van Birgitta ontbroken. Zij zag in dezen oorlog een strijd voor
een heilige zaak en wenschte dat Zweden ten strijde trok met een keurbende, bestaande
uit louter vrome lieden, die uit godsdienstijver naar het zwaard grepen. De oorlog
die tusschen Frankrijk en Engeland was uitgebarsten, vervulde haar daarentegen met
afgrijzen. In haar Openbaringen zien wij hoe zij luid haar stem verhief:
‘Toen ik alleen was en bad tot God,’ heet het in het Vierde Boek Hoofdstuk
honderddrie van den latijnschen tekst harer Openbaringen, ‘zag ik hoe de H. Dionysius
tot de H. Maria sprak, de moeder Onzes Heeren, en zeide: “Gij zijt de Koningin der
barmhartigheid, aan wie al medelijden gegeven is. Gij zijt de moeder Gods geworden,
opdat de ongelukkigen gered zouden worden. Erbarm u daarom over Frankrijk, het
uwe en het mijne, het uwe omdat enkelen harer inwoners u eeren volgens hun
vermogen, het mijne omdat ik haar beschermheilige ben en zij vertrouwen in mij
stelt. Gij ziet, hoe de zielen in voortdurend gevaar zijn en hoe de menschen als dieren
worden gedood. En wat zwaarder en harder is: ontelbare zielen
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dalen als sneeuw naar de hel. Help hen daarom en bid uw Zoon voor hen, want gij
zijt de heerscheres en hulp aller menschen”. De moeder der barmhartigheid
antwoordde: “Ga naar mijn Zoon en laat Zijn bruid, die hier tegenwoordig is, hooren
wat Hij zal antwoorden”. En in de daarop volgende Openbaring zegt de maagd Maria
tot haar Zoon:
Ik bid u met den Heiligen Dionysius en andere Heiligen, wier lichamen in Frankrijk
rusten en wier zielen in het hemelrijk zijn, erbarm u over Frankrijk. Want in
gelijkenissen sprekend ter wille van uw bruid, die in den geest hier tegenwoordig is,
zie ik twee dieren, elk even afzichtelijk in zijn soort. Het eene dier slokt alles op wat
het krijgen kan en hoe meer het eet des te hongeriger is het, zijn honger is nooit te
verzadigen. Het andere dier tracht zich boven alles te verheffen. Deze twee dieren
hebben drie slechte eigenschappen: ten eerste een vervaarlijke stem, ten tweede zijn
zij vol vreeselijk vuur, ten derde begeeren beiden elkaars hart te verslinden. De
vreeselijke stem van die afschuwelijke dieren wordt ver weg gehoord, en alle andere
dieren die met open muil naar hen toekomen, worden verbrand door hun vuur en
komen daardoor in de macht van den dood. En de dieren, die met gesloten muil naar
hen toe komen, worden van hun wol beroofd en vertrekken naakt.’
Met deze dieren worden bedoeld twee koningen, en wel die van Frankrijk en
Engeland. De eene is niet te verzadigen, want zijn strijd komt voort uit gulzigheid,
de andere tracht hooger op te komen en beiden zijn vertoornd door het vuur der
onverzadigdheid. Hun leus is: ‘Neemt goud en al de rijkdommen der wereld en spaart
het bloed van christelijke menschen niet!’
‘Wat een echt middeleeuwsche leus’, zeide mijn hart toen een vroolijke roepstem
mij uit mijn droomen verjoeg en ik opstond om met mijn gastvrouw een roeitochtje
te gaan maken en alleen te hooren de fijne melodie der rhythmisch zich
voortbewegende golfjes...
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***
Enkele jaren slechts zijn sinds dien verloopen. En het wonderlijke geval heeft zich
voorgedaan dat de tijd niet vooruit, maar achteruit is gegaan. In de twintigste eeuw
droomde ik aan den oever van het schoone Wettern meer te Alvastra, in de
middeleeuwen dwaalde ik onlangs aan het Hollandsche strand, den dag na den hevigen
storm. Want de leus ‘Neemt goud en al de rijkdommen der wereld en spaart het bloed
van christelijke menschen niet’, is geworden die van bijna heel het beschaafde Europa.
In Vadstena en Alvastra was ik alleen in de heerlijke natuur waar alles
herinneringen ademde aan de groote Zienster, die daar geleefd en gearbeid had. Aan
het Hollandsche strand was de Smart mijn trouwe metgezel. En hoe ik mijn ooren
ook inspande, aan het Hollandsche strand hoorde ik geen stem die boven het
golvendreunen uitklonk. Geen stem die als tolk van een andere sprak: ‘Ik ben de
ware Vrede en waar Vrede is daar ben ik’. Geen vredelievende tong verkondigde:
‘Als de vorsten Vrede wenschen, zal ik hun op aarde Vrede geven’ (Boek IV Hfdst.
105). Toch bleef ik luisteren en mijn metgezel met de moegeweende oogen luisterde
met mij. Maar het was veeleer of een koor van dreigende kelen zich verhief en
krijschte: ‘Ik breng een watervloed over de aarde om alle vleesch, waarin een geest
des levens is, van onder den hemel te verderven: al wat op de aarde is zal den geest
geven’.
Wie zal de duif uitlaten, die met den olijftak des Vredes wederkeert?

II.
Catharina van Siena.
Een geschitter en gefonkel, een glanzen en glinsteren van juweelen en edelsteenen,
van harnassen en maliënkolders. Ruiters rinkelen, paarden proesten en boven alles
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uit pauken en trompetten. Een kleurgetoover van vaandels in geel, rood, purper, zwart
en wit ieder met hun wapenmerk, waarmee de ‘alfieri’ een ware middeleeuwsche
jongleurskunst ten toon spreiden. Zij heffen de vaandels op, werpen ze omhoog, laten
ze draaien en wapperen, als zeisen op den grond zakken zonder dat het doek de aarde
raakt... gooien ze onder het rechterbeen door op den linkerschouder, en voor men de
beweging heeft kunnen volgen, zwaaien krachtige armen ze uit boven allen hoofden1).
Als heel de stoet is opgesteld en tot rust gekomen is, komt ‘il carroccio’ aangerold,
de zware middeleeuwsche wagen met de massieve wielen, waarop ‘il palio’, de prijs
voor den overwinnaar, is opgesteld. ‘Il Palio van Siena’, het groote zomerfeest dat
jaarlijks wederkeert. Dan is heel de stad één vroolijkheid, waarvan de echo's dreunen
over de bergen en klinkend wegzinken in de dalen. Dan schijnen de donkere cypressen
en sombere steeneiken misplaatst in al de blijheid en zoekt het oog alleen het groene
dal met bloemen bezaaid en de rozen en zomerplanten die afhangen van balcons,
veranda's en hekwerken. Siena viert nog steeds feest zooals het in de middeleeuwen
feest wist te vieren. Dante heeft het reeds over de vroolijke Sienezen. Hij had ‘il
Palio’ bijgewoond en aangezeten aan den feestdisch, waar hem fijne schotels werden
voorgezet, ‘gevogelte gevuld met anjers’ en nog veel meer. En ook Catharina
Benincasa, de verversdochter van Fontebranda kon verhalen van de pretlustige
Sienezen. Zij hoorde hen jubelen en juichen den laatsten Dinsdag van de vasten.
Heel de stad was op de been om vastenavond te vieren, het carnaval was in vollen
gang. Maar zij verkoos haar eenzaam donker kamertje, haar cel in het ouderlijk huis
met moeite haar toegestaan. Want haar leven ging niet op rozen in het ouderlijk huis.
Het vrome kind werd niet begrepen... Hoe luider het gejoel van buiten tot haar
doordrong des te inniger werd haar gebed. En zij smeekte den Heer om haar in het
geloof te sterken.

1) Zie Johannes Jörgensen: ‘Bag alle de blaa Bjaerge’, bladz. 43 enz.
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‘Sterk mij in het geloof! O! sterk mij in het geloof!’ En op eens zag zij in een visioen
den Heer voor zich in een schitterend stralenlicht, omringd door Johannes, den
Evangelist, door Paulus en Dominicus, terwijl de moeder des Heeren de hand van
haar Zoon in die van Catharina legde en David, de profeet, de heerlijkste tonen aan
zijn harp ontlokte. En de Heer sprak: ‘Daar gij uit liefde voor mij afstand hebt gedaan
van alle wereldsche genoegens en alleen in mij uw vreugde vinden wilt, wil ik nu
plechtig mijn ondertrouw met u vieren en u nemen tot mijn bruid in het geloof’.
Hierop schoof Hij Catharina een gouden ring aan den vinger en zeide: ‘Ik uw Schepper
en uw verlosser, verloof mij met u! Ik schenk u een geloof dat u nooit verzaken zal
en dat gij ongeschonden bewaren zult tot eens in het hemelrijk onze bruiloft zal plaats
hebben. Vrees niet, - gij zijt gewapend met het harnas des Geloofs en zult uwe
vijanden overwinnen!’
Daarop verdoofde het hemelsche stralenlicht en de schitterende gedaanten
verdwenen onder het wegsterven der laatsten tonen van Davids harp. Maar in de
duisternis der cel fonkelde de ring aan Catharina's vinger. Het was een ring met een
diamant omringd door vier parelen: ‘de harde diamant van het geloof, die niet te
kerven is, en parelwitte reinheid in gemoed en gedachten, in woord en daad’.
Dit was het mystieke huwelijk van Catharina met den Koning der Hemelen. Geen
wonder dat zij beweerde ‘La mia natura è fuoco’, zij, het kleine, tengere persoontje,
wier wangen in witheid wedijverden met het sneeuwig kleed dat haar over de smalle
schouders golfde, want haar oogen waren warm van wonderschoone dingen, die
alleen haar naar boven gerichte blikken zagen. En in haar brandde het heilige vuur
van den wil Gods, die den haren verteren zou indien haar ziel gelijk zou worden aan
Christus, haren bruidegom.
Haar verlovingsring droeg zij trouw. Zij alleen kon dien zien en zelfs voor haar
schitterde die niet altijd met dezelfde klaarheid. De glans van den diamant verbleekte
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als zij iets deed, of dacht, wat in strijd was met den wil van haar bruidegom. En niet
voordat haar zonden gebiecht en vergeven waren, straalde de ring weer als op den
dag toen haar bruidegom dien aan haar vinger schoof.
Het tweede geschenk dat haar bruigom haar gaf was Zijn hart, dat Hij in ruil voor
het hare gaf. Het derde was de gulheid waarmede Hij haar drinken liet van het bloed
dat uit Zijn zijde vloeide. Maar het allergrootste gunstbewijs schonk Hij haar door
haar Zijn heilige wonden te geven. En de vreugde hierover was zóo intens, dat haar
hart er van brak. Haar levensaderen werden doorgesneden en zij blies den laatsten
adem uit. Weenend stonden de discipelen om haar heen en het volk kwam van alle
kanten aangestroomd om op de doodbaar afscheid van haar te nemen. Broeder
Giovanni, een harer leerlingen, die een borstkwaal had, kreeg van aandoening een
bloedspuwing. Fra Tomasso della Fonte, Catharina's biechtvader, die zich haar
heiligheid volkomen bewust was en haar meermalen wonderen had zien verrichten,
wilde ook nu haar kracht beproeven en legde haar hand, die nog niet geheel verstijfd
was, op de zieke borst van den bedroefden Giovanni. Onmiddellijk hield de
bloedspuwing op, - en begon het hart van Catharina op nieuw te werken. Weldra
sloeg zij de oogen op, - keek om zich heen met een uitdrukking van onuitsprekelijke
teleurstelling, wendde 't hoofd naar den muur en weende... ‘Vidi arcana Dei!’ riep
zij uit en deelde daarop haar biechtvader mede hoe zij, evenals Dante, de drie rijken
in de andere wereld doorwandeld had, de ellende der hel aanschouwd, de pijnen van
het Vagevuur en tenslotte de eeuwige Zaligheid. ‘Ik was uit deze sombere gevangenis
verlost, ik zag het zalige Licht en nu ben ik weer in de gewone duisternis opgesloten.
Hoe kan ik anders dan weenen over mijn eigen ongeluk?’ Maar haar biechtvader die
nog twijfelde vroeg: ‘Waart gij werkelijk dood?’ ‘Vier uur lang was mijn ziel het
lichaam ontvloden,’ verzekerde Catharina, ‘maar Jezus kwam mij tegemoet en
verzocht mij naar de wereld terug te keeren en te verkondigen wat ik gezien had...
Maar
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mijn ziel vreesde den terugkeer naar de wereld. Toen zeide de Heer: “De zaligheid
van menige ziel hangt er van af. En gij zult niet leven zooals gij tot nu toe gedaan
hebt, en u niet langer in uw cel opsluiten. Huis en land zult gij verlaten voor de
Zaligheid der Zielen. Trekken van de eene plaats naar de andere, van de eene stad
naar de andere, en ik zal altijd bij u zijn en u een tong en een wijsheid geven, die
niemand weerstaan kan. En ik zal u zenden naar Opperpriesters en naar de Oversten
des volks en met wat zwak is in het oog der wereld zal ik den hoogmoed der sterken
beschamen.” En terwijl God dit alles zeide tot mijn ziel, voelde ik op een wijze, die
ik niet beschrijven kan, dat ik weer tot het lichaam teruggekeerd was.’
Sindsdien wist Catharina dat het haar taak in de wereld was om bij te dragen tot
de redding der zielen. En vol ijver zette zij zich aan het werk. Eerst in Siena, later
elders in Italië. En haar succes zou niet minder groot zijn, dan toen zij zich in haar
geboortestad alleen lichamelijk aan de barmhartigheid wijdde. Sinds haar vijftiende
jaar behoorde zij tot de Mantellata's, een orde, door den H. Dominicus gesticht, vooral
gewijd aan zieken- en armenzorg. Eens zag Catharina van het kleine venstertje van
haar cel uit, een armen man half naakt aan den hoek der straat liggen slapen. Het
gezicht vervolgde haar onder haar gebed, en leidde haar af, zoodat zij opstond, een
brood uit de keuken haalde en het bij den bedelaar ging neer leggen. Hij zou het
dadelijk zien als hij zijn oogen opsloeg. Maar de man sliep niet, en vroeg Catharina
om wat kleeren en daar Catharina ‘liever zonder mantel was dan zonder naastenliefde’,
gaf zij den bedelaar haar ‘mantello’. Den nacht daarop verscheen Jezus haar in een
visioen en sprak: ‘Dochter, gij hebt mijn naaktheid gekleed, daarom hul ik u nu in
de volheid mijner Genade’, en van dat oogenblik was Catharina ongevoelig voor de
koude en droeg 's winters dezelfde dunne kleeren als 's zomers. Eens kwam er in de
kerk een bedelaar naar haar toe, en daar zij niets anders te geven had, gaf zij hem
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een klein zilveren kruisje dat aan haar paternoster hing. Weer verscheen Jezus haar
daarop in een visioen. Hij hield het kruis in de hand, dat toen echter van juweelen
fonkelde. En de Heer zeide: ‘Deze edelsteenen beteekenen de liefde, waarmee gij
mij dit kruis geschonken hebt, en ik beloof u, dat gij op den dag des Oordeels als het
teeken des Menschenzoons zich aan de hemelwolken vertoont, dit kruis zult zien.
Het zal u vertoond worden niet om u voor te bereiden op de eeuwige straf, maar als
teeken uwer zaligheid!’ Heden ten dage is in Siena ook nog algemeen bekend de
geschiedenis van ‘la botta di Santa Catharina’, het vat waarvan de inhoud nooit
verminderde, al tapte Catharina er ook voortdurend wijn uit voor haar zieken en
behoeftigen. Ook andere verhalen zijn nog in omloop over de heilige jonkvrouw, die
nooit eenig vast voedsel gebruikte en hoofdzakelijk leefde van de heilige hostie en
het geestelijk voedsel dat haar werd ingegeven. Zij had een speciale liefde voor de
H. Lucia, die zich de oogen liet uitsteken omdat ze de gemoedsrust van haar minnaar
verstoorden. En zie, toen Lucia den jongeling op een zilveren schaal haar oogen
brengen liet, werd deze zóo getroffen door dit bewijs van zelfopoffering dat hij zich
liet doopen en Christen werd. Later kreeg Lucia op wonderbare wijze het gezicht
terug. Catharina, zelf reeds een meesteres in de zelfkastijding, voelde zich zeker door
Lucia's sublieme zelfkwelling tot de heilige aangetrokken.
Op den namiddag vóór den feestdag van de H. Lucia (13 December) zag Catharina
in een visioen hoe heel de hemel toebereidselen maakte voor het feest. Catharina
betreurde het dat men op aarde niet hetzelfde deed en beslist als altijd, begaf zij zich
op weg naar de St. Domenico Kerk om met eigen hand de klokken te gaan luiden.
Op hetzelfde oogenblik barstte er een hevig onweer los en werden, volgens gewoonte,
alle kerkklokken geluid. Toen zag Catharina in een visioen een koor van zingende
maagden en hoorde zij, zoodra het onweer ophield, het schoonste gezang. Midden
in de maagdenrij stond de heilige Lucia zelve, de schoonste van allen, en op haar
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borst straalde een groote diamant, gevat in een rand van zuiver goud, het feestgeschenk
van den koning der hemelen... Catharina was nog in dit visioen verdiept, toen haar
biechtvader, fra Tomasso della Fonte, aangeloopen kwam en hij zeide tot de
Mantellata's die Catharina omringden: ‘Ik kom Catharina vragen om te bidden voor
een armen zondaar die op sterven ligt’. ‘Wie is het?’ werd hem gevraagd. ‘De beruchte
Andrea di Naddino de' Bellanti, hij ligt op het uiterste, weigert zijn zonden te bekennen
en duldt zelfs geen priester om zich heen.’ ‘Na zulk een zondig leven!’ riep een der
Mantellata's uit met ten hemel geslagen blikken, ‘God erbarme zich over zijn ziel’.
Zoodra Catharina uit haar extase ontwaakte, bracht men haar de boodschap van
fra Tomasso over. Toen verzonk zij op nieuw in het gebed en bracht heel den nacht
biddend door. Niet voor het eerste dageraad zich aan den hemel vertoonde, richtte
zij zich op.
Op hetzelfde oogenblik bijna hoorde Pater Tomasso dat Andrea de' Bellanti zich
bekeerd en zijn zonden berouwd had en zalig was heengegaan... Pater Tomasso kon
zijn ooren niet gelooven en ijlde naar Catharina om haar te vragen of zijn boodschap
haar nog in tijds bereikt had. Catharina antwoordde dat zij voor de zaligheid van den
stervenden jongeling gebeden had. ‘Maar hoe weet gij met zekerheid dat hij zich
bekeerd heeft en aan de pijnen der hel ontsnapt is,’ vroeg Tomasso. En Catharina
antwoordde: ‘Ik zeg u in waarheid, Pater, dat Jezus aan Andrea verscheen en dat de
stervende met berouw vervuld werd en innig om vergiffenis smeekte. Maar Jezus
keek hem als rechter aan met gefronste wenkbrauwen en zeide dat zijn zonden zoo
groot waren, dat de rechtvaardigheid haar verloop moest hebben. Doch de Heer zou
hem met Genade aanschouwen, indien iemand, die Jezus lief was, zijn plaats wilde
innemen. En ik werd daartoe gekozen en ik was niet bevreesd om bij Jezus voor het
gerecht te staan en zeide: “Heer, ik wil en wensch dat al de straffen uwer
rechtvaardigheid over mijn hoofd komen, als deze ziel maar zalig wordt en ik ben
zelfs bereid, indien het
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u goeddunkt, in de plaats van deze ziel voor eeuwig verdoemd te zijn, indien de
redding op geen andere wijze mogelijk is. En ik verhef mij niet uit het stof aan uwe
voeten, voor gij mij gegeven hebt waarom ik u bid!” Mijn gebed werd verhoord.
Christus beloofde dezen zondaar de Genade te geven van het berouw om den eeuwigen
dood te ontgaan!’ Op hetzelfde oogenblik dat Catharina haar gebed geëindigd had,
zond de stervende om den Priester en blies in vrede den laatsten adem uit. Hier had
het gebed alleen van Catharina den zondaar dus bekeerd en alom verspreidde zich
dit verhaal en daarmede haar roem. Misschien was de bekeering van Francesco di
Messer Vanni Malavolti, die behoorde tot een der voornaamste families van Siena,
nog merkwaardiger; ‘als een dierlijk wezen, bijna een duivel, kwam ik naar haar toe
en begon over heel mijn lichaam te beven, zoodra ik over haar zat’, zegt hij zelf.
‘Iedereen die bij haar kwam, werd overwonnen.’ Hetzelfde moest fra Lazzarino, de
Franciscaner monnik uit Pisa, getuigen. Hij had Catharina in een net willen vangen
door haar te verstrikken in theologische vraagstukken, die hij haar voorlegde... Maar
zij, het ‘Organum Spiritus Sancti’, was zijn meerdere. Lazzarino barstte in weenen
uit en zijn tranenvloed was niet te stuiten voor hij ingezien had hoe verkeerd hij
Catharina beoordeeld en hoe slecht hij haar behandeld had. Toen haastte hij zich ten
tweeden male naar haar cel en viel aan haar voeten neer. En een groote vrede kwam
over hem. En die vrede was het welken Catharina voor een ieder wenschte, want die
alleen leidde tot de redding der ziel, tot zaligheid.
Allen, die Catharina door haar invloed of woord bekeerd had, sloten zich bij haar
aan en met hen de velen die behoefte hadden aan haar wijzen raad. En zij noemden
zich hare discipelen. Catharina zelf sprak van haar ‘bella brigata’, en had hen als een
moeder lief. ‘Met tranen zal ik tot aan mijn dood leerlingen ter wereld brengen,’
schrijft zij, ‘en hen voeden niet met melk, maar met vuur.’ Het vuur dat in haar
brandde! La mia natura è fuoco! Als haar volgelingen op reis waren vergezelde zij
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hen in den geest en soms verdween zij op eens uit den kring der Mantellata's met de
woorden: ‘Mijn dierbare zonen roepen mij!’ Niet zelden bleek dan later dat de
zienersgave Catharina niet bedrogen had en dat een van haar zonen in gevaar
verkeerde, waar Catharina hem door haar gebed uit had gered. ‘Nostra dolce Mamma’
noemden allen haar, hun ‘venerabile e gioconda e dolcissima Mamma’... ‘Gioconda’,
- want vroolijk was zij ook, de tengere Catharina. Menigeen heeft haar versjes hooren
zingen als het volgende:
Diletto Giesú Cristo, chi ben t'ama
avendoti nel core sí ti brama,
te sempre contemplando non si sfama:
cantare e giubilar vo 'per tuo amore.’

En met Kerstmis zong zij met het koor het versje dat zij zelf gemaakt had:
‘Angeluzzo piccolino
che en Belleem è nato,
non ti paia cosi fantino
ch'è gle re incoronato.’

Nog een ander versje van haar hand is bekend en het merkwaardige daarvan is dat
zij het neerschreef, toen zij voor het eerst een pen in de hand nam ‘om eens te
beproeven of zij de schrijfkunst, die zoovelen verstonden, ook niet kende’. En toen
vloeiden haar zonder moeite of aarzelen de volgende woorden uit de pen:
O Spirto Santo, vieni nel mio cuore,
per tua potenzia trailo a te, Dio vero,
concedimi carità con timore,
custodimi da ogni mal pensiero,
riscaldami e rinfiamma del tu' amore,
si che ogni peso mi paia leggiero,
Santo mio Padre e dolce mio Signore
ora aiutami in ogni mio mistiero.
Cristo amore! Cristo amore!

Ondertusschen was het Catharina duidelijk geworden dat de Heer haar nog voor iets
anders bestemd had dan voor de redding der zielen alleen. De Italiaansche staten
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en steden moesten zich met den Paus verzoenen en deze moest naar Rome terugkeeren.
Het heilig land moest veroverd worden en de Kerk voor een geheelen ondergang
behoed. Een visioen versterkte haar later in deze overtuiging. En Catharina begint
haar leven als vrouwelijke vredes-apostel.
Verbaasden we ons eerst over het ‘vuur’ dat sluimerde in de ziel van de tengere
persoonlijkheid, misschien verbazen we ons des te meer over de energie die zij als
vredes-apostel aan den dag legt. In de eerste plaats over het besliste ‘voglio’ dat
klonk van de fijne, kleurlooze lippen, wier zonnige glimlach zoo vaak heel het zachte
lelie-aangezicht omstraalde met een glorieschijn van licht. Het ‘voglio’ dat eens een
edelman in zijn laatste uur met nieuwe kracht bezielde. In haar eigen brieven aan
Raymond van Capua, haar biechtvader, vinden wij heel het verhaal van Niccolò di
Toldo, een jongen edelman, die ter dood veroordeeld werd wegens een kleine
tekortkoming tegenover de ‘defensoren’, die deel uitmaakten van het stadsbestuur.
Niccolò di Toldo was wanhopend en loochende in zijn bitterheid al het bestaan van
God, een hiernamaals enz. Van priesters of monniken wilde hij niets weten. Toen
richtte Catharina haar schreden naar de gevangenis en stemde zijn gemoed tot
zachtheid, zoodat hij biechtte en zich ernstig voorbereidde op den naderenden dood.
Catharina beloofde, hem in het laatste oogenblik bij te staan en zóo groot was de
troost, dien zij den jongeling bracht dat hij naar het uur van zijn terechtstelling
verlangde. En toen het uur sloeg was Catharina op haar post. Met een ‘io voglio’
omvatte zij het hoofd dat op het blok gelegd werd met haar handen en terwijl de
jongeling de schoonste visioenen zag, viel het bloedend hoofd Catharina op den
schoot... Vrede met den dood had zij hem geschonken, Niccolò di Toldo. En eveneens
klinkt haar: Vrede met u zelf! Vrede met uw vijand, io voglio!’ tot lieden verward
in netten van wereldsche hartstochten, haat of vijandschap.
Aan priesters die onderling in strijd zijn: ‘Vrede! God wil het en io voglio!’
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Aan den koning van Frankrijk: ‘Vrede met Engeland en Navarre! Io voglio.’
Aan den bisschop van Florence kortaf: ‘Io voglio!’
Aan den Paus: ‘Vrede, vrede heilige Vader! Ach, mio dolce Babbo, geen oorlog
meer! Volg het onbevlekte lam, onzen zoeten Jezus, volg zijn geduld en
zachtmoedigheid, bedenkt dat gij Zijn stadhouder zijt. Doe Zijn wil en den mijnen.
Ga met zachtheid te werk. Vrede!’
En als de Paus eindelijk vrede met Florence gesloten heeft en zijn afgezanten de
stad binnen rijden met den olijftak in de hand, barst heel de bevolking uit in éen
jubelkreet: ‘Vrede! Vrede!’
De groote klok van het Palazzo Vecchio zond haar zware metaalklanken uit, die
dreunend daverden over de tuinen en torens en de rozen-ranken over muren en langs
hekwerken in trilling brachten. Onder aan een der vensters van het raadhuis was de
olijftak opgehangen, opdat een ieder die zien kon. Het pauselijk document werd van
het balcon voorgelezen aan de jubelende volksmenigte en onder feestgeschal van
trompetten en hoorns, het gewapper van vaandels en sierlijk lansgezwaai prijkte de
stad 's avonds met honderde lichtjes in blijde kleurenpracht. Denzelfden avond sloot
Catharina een blaadje van den gelukbrengenden olijftak in een brief aan haar
discipelen te Siena, waarin zij uitroept: ‘O! liefste kinderen, de lammen gaan, de
dooven hooren, de blinden zien en de stommen spreken en roepen met luide stem:
“Vrede! Vrede! Vrede.”’
Tenger en teer van uiterlijk was zij, Catharina Benincasa, maar toch een hooge
gestalte, een heldin, die zegenend den kamp volstreed, die vrede wenschte en vrede
bracht!

III.
‘Illusie.’
‘Als ik het geluk moest schilderen,’ zeide eens een bekend persoon, (zoo niet de
meest bekende!) in de Vlaam-
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sche letterkundige wereld, ‘ik zou een begijntje tot model nemen.’
En het is waar, ik ken weinig menschen die er zoo opgeruimd en tevreden uitzien.
Ik heb op een dag van zon een begijntje met haar helderen witten hoofddoek in haar
tuintje gezien. Zij drentelde de nauwe, kleine laantjes door, om de miniatuur
bloemperkjes heen, waar muurbloemen geurden omzoomd door maagdenpalm. Ik
geloof dat ieder bloempje een gelukstraal uit haar oogen opving. Moe gedrenteld
bleef zij staan met gevouwen handen voor het O.L. Vrouwenbeeldje in de ‘grot van
Lourdes’. Want, ‘een grot van Lourdes’ schaft ieder begijntje zich aan, dat er maar
ruimte voor heeft in haar hoveke en kans ziet om aan steentjes ‘te geraken’. Ik ving
haar blik op toen zij zich omdraaide met een sierlijk langzame beweging -, nooit
kreeg ik een grooteren indruk van gelukkige tevredenheid. En ik heb een begijntje
liefkoozend de plooien zien streelen van een borduurwerk, waar zij urenlang haar
oude oogen zeer op had zitten turen. Een waar beeld van gelukkige zelfvoldaanheid.
En een begijntje verwacht nooit lof; haar eigen tevredenheid over zich zelven is haar
volkomen genoeg. Maar nooit waren de begijntjes zich hun geluk meer bewust dan
in den oorlogstijd. Kordaat werden de zwarte, lage schoenen op de hobbelige steentjes
van het hof neergezet, kordaat streken de zwarte gedaanten langs de roode muurtjes
naar de groote poort, die even kordaat werd open gedaan als toe... Met een
handbeweging van: ‘mijn vesting, daar ben ik zeker’. O! Ze wisten zoo goed dat
geen vijand haar deren kon! Geen vijand zou ‘het hof’ durven binnentreden anders
dan met goede bedoelingen, want... de begijntjes stonden onder de bescherming van
den hertog! ‘Von unserm Herzog!’ Die drie woordjes duitsch hadden zij gauw genoeg
geleerd! Ja, wat een onheilen konden anderen nonnetjes al niet gebeuren en wat was
er al veel akeligs en ongelooflijks gebeurd, volgens wat de menschen vertelden.
Want, al woont een begijntje ook strikt binnen de muren van haar hof, zij weet toch
alles wat er buiten die muren ge-
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beurt en verteld wordt. ‘Wel, Masoeurke,’ heeft een priester eens tot een begijntje
gezegd ‘guldre zijt lijk onzen lieven Heer, guldre trekt op God, want God weet alles,
ziet alles en hoort alles - en zoo is het met de begijntjes ook.’ Ik heb er niet bij
gehoord, of het begijntje toen een heel erg gelukkig gezicht vertoond heeft... Zoo
hadden de begijntjes dan ook al de akelige dingen gehoord, die er verteld werden
van de nonnetjes in het Walenland. En ze wisten even duidelijk alsof zij het gezien
hadden, van het wegtrekken en leegloopen van menig klooster uit angst gevlucht
voor den naderenden vijand. Maar een begijntje behoefde niet te vluchten. Al de
schutsengelen en patroons en O.L. Vrouwe van Lourdes zelf waren niet in staat om
den begijntjes de zekerheid te geven, die ‘unserer Herzog’ hun bood. Met een
aureooltje van gouden bescherming omstraald, troonde hij vast en onwrikbaar in het
maagdenhart van elk begijntje, jong en oud, recht en krom, mooi en leelijk. Daar
werd hij gekoesterd, ‘unserer Herzog’, en zijn naam werd vol eerbied gepreveld in
het gebed, 's morgens vroeg, midden op den dag en 's avonds laat. Vooral 's avonds
laat, want o! als 't donker is kunnen er toch zooveel griezeligheden gebeuren en de
hertog moest beschermd worden om op zijn beurt de begijntjes weer te kunnen
beschermen.
‘Als ik op straat loop en ik kom een soldaat tegen, kijkt hij dadelijk naar mijn
voeten en zoodra hij mijn witte kousen ziet, gaat hij op zij en groet hij want dan denkt
hij: “Ein Schwester von unserm Herzog”’, zeide het kleine, fijne begijntje dat mijn
speciale vriendin is en van wie ik al meer verteld heb, vol trots. ‘En al werd heel
Gent ook “gebonbardeerd” geen enkele “bon” zou ons hof naderen.’ ‘Gelukkige
Masoeurke,’ vleide ik, ‘zou ik hier dan niet heen mogen vluchten? Ik zal wel op den
grond slapen.’ ‘Neen als er gebonbardeerd wordt, sluiten we de twee poorten en komt
er niemand uit noch in.’ Masoeurke keek op eens streng en haar stem klonk bevelend.
Zij had blijkbaar, - in het bewustzijn van haar onschendbare veiligheid, - al eens naar
het commando van militairen staan luisteren die hun
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manschappen den parademarsch moesten leeren... ‘Augen links’ riep ik plotseling,
om de proef eens te nemen. ‘Heb u dat ook gezien, Madamke?’. Masoeurke viel door
de mand...
Er was veel beweging in het huisje van Masoeur Stephanie. Er werd beddegoed uit
de groote linnenkast gezocht en er werd een bed opgemaakt in het kleine kamertje
aan den anderen kant van de gang, waar het slaapkamertje van Masoeurke lag. De
waschtafel werd in orde gebracht. Er werden versche bloemetjes gezet in de vaasjes
naast het beeldeken van den H. Antonius van Padua, die het kindje zoo los op zijn
arm hield alsof 't er zoo dadelijk zou afvallen. Er werden een paar nieuwe ‘santjes’
te pronk gezet, tegen een speldenkussen, waar drie harten gevormd waren door
spelden met groote, blauwe koppen. Een ‘santje’ van O.L. Vrouwe van Lourdes met
de roosjes op haar teere voetjes en een ander van het kind Jezus dat een wereldbal
in zijn handjes omhoog houdt. Toen nog gekeken of er wijwater genoeg was in het
witte bakje, waar twee porceleinen engeltjes de wacht boven hielden, - nog even het
palmtakje recht gezet... Ja, toen was alles in orde. ‘Een proper kamertje voor Useke,’
zei Masoeur Stephanie.
In de keuken was Philomene, de meid-begijntje, ‘de pate’ aan het maken van de
wafels waarmee Useke ontvangen zou worden. ‘'t Schaap zal in haar kloosterschool
wel niet veel goeds gehad hebben’, had Masoeur Stephanie gezegd. Daarom moest
Useke bij ‘ma tante’ maar eens te goed gedaan worden.
Useke, die eigenlijk Eugenie heette, was het eenig kind van den broer van Masoeur
Stephanie die weduwnaar geworden was, toen Useke vijf jaar was. ‘Nu was zij er
acht, op haar negende’, had Masoeur aan de buren verteld. Het kind was door den
vader naar 't pensionaat gezonden, want wat moest hij, ‘dien duts met dat kleine
schaap beginnen’. En ‘'t was een goed pensionaat daar bij de Zusterkens van de
kindsheid Jezus’. Toen Useke er een
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week was, had Masoeur haar eens bezecht en wat wist het kind toen al veel. Ze zou
‘straf geleerd’ worden. ‘Wat wist ze dan, wat had ze al geleerd in die acht dagen?’
vroeg ik, toen ik Masoeur Stephanie ontmoette bij mijn klein, fijn begijntje. ‘Zij
kende heel het verhaal van de Schepping en zij deed juist als Masoeur die de les gaf.
Zij bonsde met haar vuistje hard op de tafel en zette groote oogen op. Dat was het
sein dat de kinderen stil moesten zijn en opletten.’ ‘En wat vertelde ze toen?’ ‘Wel
ze begon en vertelde van Adam en Eva.’ ‘Maar wàt zei ze?’ dwong ik. ‘Zie, ze
vertelde dat God, de Vader, de wereld geschapen had en dat Adam en Eva de eerste
menschen waren. En Useke noemde ze Meneer Adam en Madame Eva en Madame
Eva was ongehoorzaam geweest, want die had van den boom geplukt en God, de
Vader, had haar dat verboden. En toen werd God boos en zei: “allé - allemaal den
hof uit!” O! zoo schoon als Useke dat toch vertellen kon.’
Maar nu was het pensionaat gesloten in den oorlogstijd en wist de vader geen raad
met het kind. Hij zond het van de eene zuster van zijn vrouw naar de andere, maar
niemand kon Useke in deze moeilijke tijden houden. Toen had Masoeur Stephanie
zich aangeboden en zoodra er gelegenheid was zou het kind haar gebracht worden.
‘En nu is 't hier om te blijven, niet waar, ma tante?’ vleide Useke, toen de zusters
die haar gebracht hadden vertrokken waren. ‘Ik ben toch zoo moe van al dat gaan.’
‘Zeker, mijn zoeteke, nu blijft Useke hier zoolang zij maar wil. Als ge tenminste
proper uw voetjes afkuischt en mijn bloemekens niet afrukt en ge veel leert en voor
unseren Herzog bidt.’
‘Wie is dat oensen hertsoo?’
‘Dat is een duitsch woord.’
‘Duitsch? Maar, ma tante toch, ge en zult mij die taale toch niet willen laten leeren?’
‘Neen, kind. Luister, dan vertel ik je wie onze Herzog is, want van hem moet je
houden.’
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‘Evenveel als van...?’ en Useke sloeg haar oogjes ten hemel.
‘Niet zóoveel. Van Hem, -’ en de oogen van Masoeurke gingen ook ten hemel,
‘moeten wij 't allermeest houden. Maar unsern Herzog dat is de hertog van Arenberg,
die den grond gekocht heeft waarop het begijnhof staat, toen de stad den begijntjes
het leven ondragelijk maakte in het oude begijnhof. Als de hertog dien grond niet
gekocht had en dit schoon hof niet had laten bouwen, was ma tante nooit begijntje
kunnen worden.’
‘Dat zou toch spijtig zijn geweest.’
‘En ziet ge, kind, de hertog van Arenberg was van duitsche afkomst, zijn familie
stamt uit de pruisische Rijnprovincie, heeft de pastor gezegd en de tegenwoordige
hertog is in dienst van het duitsche leger en zal ons daarom beschermen, dat verstaat
ge, maar daarom moeten wij ook goed voor hem lezen dat hij zelf niet dood geschoten
wordt.’
‘Goed, ma tante. Maar, morgen dan gaan we naar de stad? Dan mag ik naar al de
schoone winkels kijken en crême à la glace koopen?’
‘Crême à la glace, Useke en “spekskens” en als ge heel braaf en zijt misschien
ook wel...’
‘Wat, ma tante?’ De oogjes glinsteren.
‘Een pop!’
‘Een pop? Voor mij geheel alleen? O! ma tante toch, ge zijt toch goed voor mij!’
Het was warm geweest heel den dag en de meeste menschen waren niet vóór zes uur
hun huis uitgekomen. Nu drentelde men heen en weer in de stad, loom door de
warmte, gedrukt door den ‘toestand’, waar toch maar geen verandering in kwam.
Tegen acht uur een hevig gegons en gezucht in de lucht, - een geluid dat de
Gentenaars maar al te goed kenden. Het was of er een reuzen-automobiel in aantocht
was, maar de menschen wisten wel beter en keken niet voor zich uit noch achter om,
maar alle halzen strekten
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zich uit en alle oogen keken naar boven. Daar kwam hij aan zuchten de Zeppelin,
het moordtuig dat op zijn rooftocht ging om angst en verschrikking, verwoesting en
brand te veroorzaken. O! ze wisten zoo goed de vijanden die in het moordschip
verscholen zaten dat ze van de Gentenaars niets te vreezen hadden! Daarom werd er
laag gevlogen, heel laag en het luchtschip wou blijkbaar zijn kunsten eens vertoonen
en draaide in sierlijke wendingen om de torens heen... Eerst om het Belfort, toen om
de Sint Baafs en daarna als een aal om zijn eigen staart, het leek een spelletje en
haast hadden ze niet, de inzittenden. Ze waren gauw genoeg de zee over als ze eenmaal
vaart wilden zetten... en zuchtend en snorrend verdween het monster langzamerhand
uit het gezicht. Er waren maar weinig Gentenaars die het dien avond niet gezien
hadden en vermoedelijk was er uit menige borst een hartewensch ontsnapt... Ook op
het rustige begijnhof was het onding opgemerkt en een zwak, slaperig stemmetje
had gezegd: ‘Mij kunnen ze toch geen kwaad doen, niet waar, ma tante? En mor-gen
- morregen krijg ik een pop.’
‘Nu slapen, Useke’, zei Masoeur, die nog een paar Wees gegroet'en bad...
Om drie uur in den nacht word ik gewekt door een vreeselijke ontploffing en een
wonderbaarlijk luid gesis. Ik vlieg mijn bed uit naar het raam en zie in de verte recht
voor mij in de lucht een reusachtige vuurkolom, die sissend vlammende tongen
omhoog spuit en vuurballen uitwerpt die als gloeiende tranen uitlekkend naar beneden
vallen. Weer een hevige knal en het vuurmonster verdeelt zich, nog een en de grootste
massa wordt in twee deelen gespleten, waarvan het eene met een ontzettende snelheid
naar de aarde daalt en het andere draaiend en sissend achter de daken verdwijnt...
Overtuigd van een groot onheil, blijf ik den lichten nacht instaren, waar de sterren
reeds overtrokken zijn door een droomerig vaalgrijs. En op eens flitst het door mijn
brein: de Zeppelin! En er komt droefheid
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in mijn hart, terwijl mijn oogen staren en heel mijn lichaam van kou verstijft.....
Op den boulevard, waar ik woon, bleef alles in rust. Niemand liep naar buiten,
niemand vertoonde zich op zijn balkon, zoodat ik een oogenblik al begon te hopen
op een hallucinatie....
Maar den volgenden morgen vroeg was het al over heel de stad bekend: de
Zeppelin, die zoo trotsch vertrokken was, door een engelschen vlieger vervolgd en
in brand geschoten, was in stukken gesprongen en grootendeels in een der voorsteden
neergekomen. Er waren ook nog bommen uit gevallen, een bom was op het begijnhof
terecht gekomen, een ander op een herberg niet ver vandaar. En het monster zelf was
in millioenen en nog eens millioenen stukjes uiteengespat. Vijftien groote wagens
propvol geladen waren er al weggevoerd en nog lag de grond bezaaid. Overal in den
omtrek werden stukjes aluminium gevonden, schrapnels, verkoold touw, ijzerdraad,
spijkers, hoofddeksels en kleedingstukken en zelfs, - een manssok met een stuk voet
er in. In de boomen hing een verkoold lijk, in een korenveld werd een ander gevonden,
is mij verteld, want zelf ben ik niet gaan kijken naar al die akeligheden. Massa's
menschen stroomden naar de herberg, waar een der inzittenden uit het moordmonster
door het dak gevallen was en in de keuken terecht was gekomen, waar de bebloede
hersens tegen den muur aan plakten. Heel het dorp deed verhalen van een gebrul van
menschen die levend verbrandden, boven in de lucht. Wat er van aan is, ik weet het
niet. Ik weet alleen dat ik niet naar de plaats van het onheil toe wilde, omdat het 't
huis van Masoeur Stephanie was, dat door de bom getroffen was en omdat Useke
nooit ontwaakt is uit haar slaap, waarin zij droomde over de mooie stad en over de
schoone pop die zij krijgen zou....
‘Niet waar, ma tante, mij kunnen ze toch geen kwaad doen, en morgen - mor-gen
krijg ik... een pop.’
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Chinesche verzen
Door Jules Schürmann.
De wensch van den minnaar1).
(Hung-So-Fan. 1812-1861)
Teeder maanlicht op de pruimenboomen
In den zwoelen nacht, schenk aan mijn meisje
Zoete liefdesdroomen in haar slaap;
Maak dat zij van mìj droomt, dat verlangend
Hare felle hartstocht gaat tot mij,
Dat zij mij van verre ziet en zij van harte
Snellen wil tot mij om mij te kussen!
Maar zij zal mij niet bereiken kunnen,
Al maar verder zal ik van haar wijken,
En dan zal zij weenen en nog wilder
Zal verlangen laaien door haar hart.
Maar dan morgen in de vroegte zal zij
vlug als eene hinde tot mij snellen,
Dat zij mij in waarheid met hare armen
kan omvâan. Ik zal 't aan hare vuur'ge,
Woeste kussen wel bemerken kunnen,
Of gij haar de droomen, die ik wensche
werk'lijk in den slaap gezonden hebt,......
Teeder maanlicht op de pruimenboomen!

1) Hans Betghe: Die chinesische flöte.
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De drie prinsessen1).
(La-Ksu-Feng, geb. 1852)
Drie prinsessen in het land van Sym
Stonden aan 't witte strand der zee,
Waar zij zochten naar een vaardig vaartuig,
Dat hen naar de verte kon vervoeren,
Ver naar d'oevers, waar de vrijheid huist,
Drie prinsessen in het land van Sym,
Hieven heure handen naar de goden,
En zij smeekten om vervulling heurer
Wenschen - maar geen goden hoorden
Dat verschroeiend, schrikvervuld gesmeek.
Drie prinsessen in het land van Sym,
Klaagden alle dagen, alle nachten,
Maar niet een die hoorde naar heur jamm'ren,
Heure schoonheid welkte als de bloemen,
Heure stemmen doofden als een licht.
Drie prinsessen in het land van Sym,
Dwalen oud en grijs aan 't strand der zee,
Heure lippen murm'len dwaze woorden,
Heure handen spelen met het zand en
Strooien 't uit over heur haren, g'loovend
Dat het zomerschoone bloemen zijn.

1) Hans Bethge: Die chinesische flöte.
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Treurige lentenacht1)
(Li-Song-Flu, geb. 1870).
Gekraai van zilveren fazanten
Drong melancholisch door den nacht
Ik speelde voor u op mijn fluitje
Een lied dat ook niet vreugdig was.
In donk're treurenis lag d'aarde,
Wij konden niet de reden noemen,
Waarom onze oogen vochtig waren, Het leven was aschgrauw in ons.
Wij waren angstig als de bloemen,
Gij liet uw kleine handen hangen,
Gij zaagt mij aan en zeidet moede:
‘Wees stil, het zal weêr over gaan.’

1) Hans Bethge: Die chinesische flöte
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Een jonge dichter denkt aan zijne geliefde1).
(Sao-Han, 800 n. Chr.)
De maan gaat stijgen, een verliefde droomster
Om uit te rusten in het nachteblauw.
Een teed're windvlaag kust den blanken spiegel
Des vijvers, die melodisch zich beweegt.
O schoone klank, als twee dingen zich mengen,
Die tot zich te vereen'gen zijn geschapen.
Ach, wat tot zich vereen'gen is geschapen
Vereent zich zelden op de donkere aarde.

1) Hans Bethge: Die chiesische flöte.
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De eenzame1).
(Wang-Seng-Ju, 600 n. Chr.)
Aan donker-blauwen hemel glanst de maan.
In stilte heb ik 't lamplicht uitgedaan,
Zwaar van gedachten is mijn eenzaam hart.
Ik ween en ween, mijne arme tranen
Leken zoo heet en bitter langs mijn wangen,
Daar gij zoo ver zijt van mijn groot verlangen,
Daar gij het niet begrijpen zult,
Hoe droef 't mij is, daar ik niet bij U ben.

1) Hans Bethge: Die chinesische flöthe. Judith Gauthier: La flûte de ade.
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De Mandarijn en zijne gade1).
(Onbekende dichter, 15e eeuw)
De mandarijn in glimmend-groen gewaad
Zat onder d'appelboom waarvan de bloesems,
Zacht wiegden op den geurigen avondwind.
Zijn schoone gade, glanzend als de sterren
Op het terras stond turend in de verte
En witte bloesems gleden uit haar hand.
Van het nabijë meer drong zoet geluid
Van jaspisfluit: muziek geworden droom,
Zang van verlangen en van liefdeklachten......
En onbewogen bleef de mandarijn
In diep gepeins, vergetend zijne gade,
Die droef weemoedig aan haar minnaar dacht.

1) A. Polario Vers chinois.
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Liefdesmart1).
(Onbenkende Chineesche dichter, 17e eeuw)
Ik weet, gij kunt mij niet meer minnen, Heer,
De schoonheid mijner leden ging verwelken
En elken nieuwen morgen las 'k helaas,
Op uw gelaat, het mindren van mijn glans.
En toch de liefde die 'k voor u gevoel,
Werd vuriger nog daar ik mijn lot moest lezen
In uw donkere oogen, die mijn sterren zijn....
In uw stilte heb ik veel en bang geschreid.
Gij heb mij niets gezegd, maar zwijgend, spraken
Uwe oogen meer dan woorden kunnen zeggen,
En o! mijn hart brak van een stille pijn....
Spreek, Heer! en zeg of nog mijn hart mag hopen..
Maar, ach! gij zwijgt, gij ziet mijn tranen vloeien
En meelij is op uw geliefd gelaat....
Neen, spreek nu niet, geen woorden kunnen troosten
Nu met uw liefde ook mijn arm leven vliedt.

1) A. Polario: Vers chinois.
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De eeuwige minnaar1).
(Lu, 16e eeuw)
De perzikbloesems glanzen in het maanlicht,
Het zachte briesje brengt mij zwoele geuren,
Ik denk aan haar die teeder was als maanschijn,
Wier schoone glans voor immer is gedoofd.....
Als perzikbloesems waren hare wangen,
Haar oogen blonken gelijk levend water,
Zij zullen immer blinken in mijn harte,
Dat in haar bijzijn vol van maanlicht was.......
De tuinen van den keizer in nabijheid,
Zijn nu verlicht en vrouwenstemmen zingen,
Een schoone wijs van liefde en van verlangen,
Melodisch is de zuivere avondlucht.....
Mijn hart alleen, verlangt niet meer naar vreugde,
'k Wil leven voor de lieve, die verdween.......
'k Heb haar verloren, maar meer dan wie leven
Is zij bij mij; zij zal mij niet verlaten
aleer ik zelf van deze wereld scheid.

1) Polario Vers chinois.
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Si-chy1).
(Onbekende dichter, 15e eeuw)
Si-Chy, uw handen zijn als lotusbloemen,
Uwe oogen zijn twee maanbeschenen meren,
Wanneer gij lacht is het of blanke peerlen
Wonderlijk glanzen in den maneschijn.....
Uw leden zijn uit bleek ivoor gesneden,
Uw voetjes zijn nog vlugger dan der hinde,
Uw roode lippen zijn als arabesken,
Die een fijn kunstenaar kleurde op witte zij....
Uw haren zijn elastisch en zij blinken
Gelijk in sterrelicht het loof der wilgen,
En uwe borstjens: twee satijnen appels,
Die blozen in het versch bedauwde gras....
Waarheen gij gaat volgen u zoete geuren,
Die droomen doen van hartstocht en van streelen,
En wie het wuiven uwer vingeren ziet,
Voelt in zijn hart de windzucht van een waaier.

1) A. Polario: Vers chinois.
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Buitenland.
De crisis van den oorlog, zooals Engelsche en Fransche bladen deze periode hebben
genoemd, duurt voort: van hare uitkomst zal, volgens die bladen, het einde - de vrede,
de veelgewenschte - het gevolg zijn. Intusschen lijkt het nog op lange na niet alsof
het werkelijk naar het einde loopt, ook al heeft Roemenië plotseling het
onzijdigheidsmasker afgeworpen. Wel drongen de lang gereedstaande Roemeensche
legers snel over de Zevenburgsche grens, vermeesterden de passen, veroverden
Kronstadt en Hermannstadt en rukten tot naar de Maros voort, zegevierend de verraste
Oostenrijksch-Hongaarsche legers voor zich uitdrijvend, maar aan het hoofd van een
Bulgaarsch-Turksch-Duitsch leger trok veldmaarschalk Mackensen, bijna de evenknie
van Hindenburg, ter elfder ure in de moerassige Dobroedsja de naar Bulgarije
voortdringende Russen en Roemenen te gemoet en versloeg hen, zoodat de laatste
ook in Zevenburgen begonnen te wijken om het ernstig bedreigde Roemenië zelf te
redden, waar de reeds dadelijk voor het Moldavische Jassy verlaten hoofdstad
Boekarest groot gevaar liep na de verovering van Silistria en Toeroekan door de
Bulgaren. In de Dobroedsja konden echter de Centralen niet verder komen, eenigszins
terugwijkend voor de overmacht.
Het blijkt duidelijk, dat Hindenburg, de geniale, de populaire held van het Duitsche
volk, de leiding op alle fronten te gelijk in de hand heeft genomen in deze zware
tijden des gevaars. Ook in den wekenlangen slag aan de Somme voelt men zijn
machtige hand, al dringen de overmachtige Engelschen en Franschen steeds
westelijker op en worden Péronne, Combles, Chaulnes en Bapaume meer en meer
door hen bedreigd. Gelijk Moltke na den verloren slag aan de Marne aftrad zoo
ruimde nu Falkenhayn, zijn opvolger als chef van den staf in het Westen, na dien
aan de Somme zijn plaats in aan Hindenburg, den Russenverdelger. Reeds spraken
Engelschen en Franschen van de definitieve zegepraal in het Westen, van het
overweldigende succes der nieuwe uitvinding, de vreeselijke ‘landschepen,’
gepanserde dreadnought-auto's, die allen tegenstand, alle ongelijkheid van terrein te
boven kwamen

Onze Eeuw. Jaargang 16

144
met hunne monsterachtige verschijning en verbijsterende vuurspuwing; reeds roemden
zij op honderden kanonnen en machinegeweren, op tienduizenden gevangenen als
buit; reeds grepen ze de eene Duitsche loopgravenlinie na de andere aan en drongen
de van Verdun en elders opgeroepen reserves aanhoudend terug. Maar Hindenburg,
wist den reeds zinkenden moed der verdedigers te verlevendigen en zijn soldaten
opnieuw te bezielen in hun moeielijken kamp tegen de overmacht, die reeds droomde
van een snellen zegevierenden tocht over de Belgische grens. Zoo zal dan in het
Westen de herfst de Duitsche liniën op een gemakkelijker verdedigbaar en krachtig
verdedigd front eenigszins teruggeweken vinden, terwijl in het Oosten de Russen
van den Dwina-mond tot in Galicië op een dergelijk front als in het Westen worden
tegengehouden. Op den Balkan komen de verbonden Serviërs en het veelkleurige
leger van Sarrail tegenover de verbonden Turken, Duitschers en Bulgaren eveneens
nog weinig vooruit, tenzij iets bij Florina, terwijl de Bulgaren zelf Kawalla bezetten
en onvervaard het Grieksche gebied binnentrekken, den Grieken hunne
vriendschappelijke bedoelingen telkens en telkens weder verkondigend en in zekeren
zin bewijzend door hun optreden.
Griekenland weigert nog steeds de zijde der Entente te kiezen, al viel het
‘pro-duitsch’ gescholden ministerie Zaïmis en werd het vervangen door een meer
zelfstandig Grieksch geacht bewind. De onzekerheid duurt voort in Griekenland, dat
door de Entente gedrongen, door de Duitschers en Bulgaren bedreigd, nog weigert
partij te kiezen; talrijke Grieksche troepen, een geheel legerkorps zelfs, lieten zich
gewillig interneeren in Duitschland, in Philippopel, andere afdeelingen echter sloten
zich bij Sarrail's troepen aan - beeld der wanhopige verdeeldheid, waaraan Griekenland
ten prooi is, aarzelend tusschen den populairen krijgservaren Koning, den zwager
des Duitschen Keizers, den krijgsheld, en den even populairen Wenizelos, den
vertrouwden vriend der Entente, den slimmen diplomaat uit Creta. Zal het op een
oogenblik toch Roemenië's voorbeeld volgen en bij een mogelijk succes van Sarrail
in Macedonië eindelijk en ten laatste de zijde der Entente kiezen? Maar dan
bemachtigen de Bulgaren misschien Macedonië ten slotte, dringen de door de Italianen
bij Walona slechts zwakjes tegengehouden Oostenrijkers in Epirus door en valt het
Grieksche vasteland in de sterke handen der Entente, in de macht der gevreesde
Bulgaren. Of zal een nederlaag van Sarrail, wien men reeds te lange aarzeling verwijt,
de Grieken in de armen drijven van de Cen-
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tralen? Maar op dit laatste zou onvermijdelijk het dadelijk verlies van alle Grieksche
eilanden en een bombardement van alle Grieksche kusten volgen, want de
Entente-vloot beheerscht zoowel de Egeïsche als de Tonische zee. Blijkbaar wil het
nieuwe bewind zoo lang mogelijk de onzijdigheid handhaven en zoowel tegenover
de Entente als tegenover de Centralen zooveel mogelijk de tanden laten zien, wetend,
hoeveel beiden aan de Grieksche hulp hechten, maar vreezend te vroeg partij te
kiezen; de reeds kritieke positie der Roemenen, die ook hun tijd eindelijk meenden
te zien aangebroken, lokt niet bijzonder uit tot onmiddellijke navolging.
En de andere onzijdigen hebben het ook moeilijk, steeds moeilijker. Om niet te
spreken van ons Nederland, waaromtrent de gele Engelsche pers, invloedrijk bij een
deel van het Engelsche volk, heftige woorden laat vallen, welker beteekenis niet
minder is dan: kies of deel, al wil blijkbaar de meerderheid in Engeland en de
Engelsche regeering, bij het aanzetten der economische duimschroeven, vooralsnog
niet zoover gaan - Scandinavië komt ook meer en meer in het gedrang. De Noorsche
vloot lijdt ernstige verliezen aan de Duitsche duikbooten en de Engelsche
inbeslagneming; de Zweedsche regeering heeft voortdurend moeielijkheden over het
Engelsche verkeer met Rusland, dat tegen den winter weêr in hoofdzaak over
Scandinavië zal moeten loopen; de Deensche wordt blijkbaar voortdurend door
Engeland tegenover Duitschland aangezet; in de Scandinavische rijken heerscht
velerlei schaarschheid, zelfs in voedingsmiddelen, gelijk bij ons, en zij overleggen
met elkander, wat er te doen valt. Voor hen zoowel als voor ons en, verder af, voor
de Vereenigde Staten, die ook steeds ernstiger klagen over de Engelsche tirannie op
zee, over aangehouden postzendingen, over in beslag genomen ladingen, wordt de
tijd steeds moeilijker en men begrijpt ten volle, dat ook onze troonrede met haar
koninklijk fiere belofte van handhaving onzer onafhankelijkheid ‘tegen wien het ook
zij’, den ernst der tijden ten volle weerspiegelt. Alle onzijdigen staan aan plotselinge
verrassingen bloot en meer dan ooit geld het: houdt uw kruit droog, want de tijden
gaan zwanger van zeer ernstige gevaren voor ons allen.
B.
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Leestafel.
Dr. B. Hart. Geestes- en Gemoedsziekten in hun wezen en Herkenning.
(Vertaling van Dr. A.W. van Renterghem).
Dr. H.W. Cox. Gevoel en Verstand in de Psychologie en in het Leven.
Prof. Dr. Sigmund Freud. De invloed van ons onbewuste in ons dagelijksch
leven. (Vertaling van Johan Stärcke, arts).
De ‘Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur’ te Amsterdam, die deze drie boekjes
heeft uitgegeven, biedt ons dus heel wat populaire psychologie aan.
Het boekje van Dr. Hart geeft op eenvoudige en niet tendentieuze wijze inlichtingen
over het onderwerp, waarover het handelt. Ik geloof, dat de meeste psychologen het
er wel over eens zullen zijn, dat het voor het gezond werken van onze psyche
wenschelijk is, dat wij ons niet te veel bezig houden met het analyseeren van die
werkzaamheid bij ons zelf, en dat het lezen van boekjes over psychologie daarom in
het algemeen niet aanbevelenswaardig is. Maar voor dengenen, die aanleiding heeft
zich met die kwesties bezig te houden geeft Dr. Hart op geschikte wijze inlichtingen.
Anders is ons oordeel over het boek van den Heer Cox. Het is ‘populaire wetenschap’
in de ouderwetsche beteekenis van het woord: de schijn van wetenschap wordt
gebruikt als dekmantel voor de neiging om op Godsdienst te schelden. Wel komen
wij zoo nu en dan uitingen tegen, waarmee de schrijver wil aantoonen, dat hij niet
van waar godsdienstig gevoel ontbloot is, maar die schijnt hij te beschouwen als een
vrijbrief, om des te krasser van leer te trekken tegen godsdienstige overtuigingen
van anderen. Zoo vinden wij op pag. 171 een passage als:
‘Het zijn de onsterfelijken, de grootsten onder de grooten, die ons telkenmale,
wanneer de gelegenheid zich daartoe voordeed, aanmaanden tot voorzichtigheid in
onze verhouding tot anderen, ons voorhielden, dat wij de menschelijke ziel niet ruw
zouden aanraken, dat wij eerbied zouden koesteren voor den mensch.
“Oordeelt niet” en “met welke maat gij meet, zal u weder gemeten worden”
waarschuwt de grondvester der christelijke religie.’
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Maar het voorkomen van dergelijke passages neemt niet weg dat wij uitingen als de
volgende maar voor het grijpen hebben: (pag. 165) ‘Langzamerhand is dan ook de
godsdienst geworden een soort van mimicry waarachter velen zich verbergen terwijl
zij allerlei zuiver materieel voordeel, beroep, ambt of eer nastreven,’ en ‘Of the
Bedoeiins Mr. Blunt writes that, with one or two exceptions, the practice of religion
may be taken as a sure index of low morality in a tribe.’ En op deze bewering van
Mr. Blunt (ach, waarom moest hij juist dezen naam hebben!) volgt dan nog een heele
reeks uitspraken van andere personen, waaruit dan moet blijken hoe slecht
godsdienstige menschen gewoonlijk zijn.
Dat er een tegenstrijdigheid ligt in de gretigheid waarmede de schrijver dergelijke
meeningen propageert, en het ‘oordeeltniet’ schijnt hem in zijn ijver ontgaan te zijn.
Er zijn nog andere onderwerpen, waarover de schrijver zich herhaaldelijk opwindt.
Zoo lezen wij op bl. 125.
‘Geen levend wezen is het volgend oogenblik gelijk aan het vorige, en het is slechts
uit onmacht of uit onwil of uit onkunde, indien wij aannemen, dat dit toch zoo is.’
Dr. Cox schijnt n.l. te meenen, dat er menschen zijn, die aannemen, dat een levend
wezen geheel in alle opzichten aan zich zelf gelijk blijft. Hij schrijft deze meening
toe aan ieder die de geldigheid der logische axioma's of van het causaliteitsbeginsel
aanneemt, en aan nog eenige andere rubrieken van personen. Waarom hij dit doet?
Ik geloof niet dat het uit onwil is om deze personen beter te verstaan. Of het onmacht
of onkunde is heb ik niet kunnen uitmaken.
Van weer geheel anderen aard is het boek van Freud. Freud is naar het mij voorkomt
wel een man met oorspronkelijke en belangrijke denkbeelden. Maar hij is een zeer
ijdel man, die zijn denkbeelden gaarne op de meest opzichtige en paradoxale wijze
inkleedt, zoodat men bij het lezen van zijn boeken veel kans heeft alleen door dat
dwaze paradoxale getroffen te worden, en de goede gedachten over het hoofd te zien.
Hieruit volgt, dat Freud zeer kritisch moet gelezen worden. En nu is ongelukkig de
vertaler een superfreudiaan die op Freud's beweringen niet de minste kritiek uitoefent
en op zijn eigen invallen in Freud's richting nog minder. Dit maakt het boekje weinig
geschikt om een inzicht in het essentieele van Freud's theorieën te verschaffen. Het
bovengenoemde boekje van Dr. Hart is daar nog geschikter voor.
Wanneer ik nu nog even nader zal spreken over den inhoud
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van het door den heer Stärcke vertaalde werkje, dan wil ik beginnen met te vermelden
dat erin de stelling wordt verdedigd, dat onze vergissingen, versprekingen enz. niet
aan toeval zijn toe te schrijven, maar dat zij het gevolg zijn van de bedoelingen van
‘ons onderbewuste’. Deze stelling wordt aan zeer veel voorbeelden toegelicht.
Ik wil hier het gezochte en spitsvondige van de meeste van die toelichtingen buiten
bespreking laten: dat springt ieder, die het boekje leest ongetwijfeld dadelijk in het
oog. Ook wil ik niet ingaan op de vraag, of Freud gelijk heeft met bijna altijd sexueele
gevoelens als grond van de werking van ons onderbewuste aan te nemen. Op deze
vraag hoorde ik eens antwoorden: ‘Bij normale menschen niet, maar bij Weeners
wel.’ Misschien kan dus het feit dat Freud in Weenen woont deze neiging van hem
eenigszins verklaren.
De punten echter waarop ik in het bijzonder wil wijzen zijn de volgende. Dat Freud
de werking van ons onderbewuste zoo op den voorgrond brengt, lijkt mij een van
zijn verdiensten. Maar het komt mij voor, dat men de werking van dat onbewuste
zou kunnen aangeven door te zeggen: ‘Behalve de bewuste functies, denken,
gevoellen, willen, heeft onze psyche ook zekere onderbewuste functies.’ Door Freud
daarentegen wordt het voorgesteld, alsof men zou kunnen zeggen: ‘Behalve onze
bewuste psyche met hare gedachten, gevoelen en wilsuitingen hebben wij ook nog
een onbewuste psyche, eveneens met hare gedachten, enz.’ Hij spreekt erover alsof
het onbewuste een ander wezen is, dat met hare bedoelingen tegenover ons staat.
Men zou kunnen zeggen: Vroeger hield men krankzinnigheid voor het bezeten zijn
door een boozen geest. Freud houdt ons op diezelfde wijze allen voor bezeten door
een geest. Hij noemt die geest ‘ons bewuste’. Misschien is hierin juist een van de
oorzaken van zijn succes gelegen. Dergelijk terugvallen in animistische denkwijze
wordt altijd gaarne aanvaard. Waarschijnlijk berust de populariteit der theosophie
daarop ook voor een groot deel.
Wat het onbewuste is kunnen wij natuurlijk niet zeggen. Uit den aard der zaak
hebben wij geen directe kennis aangaande onbewuste functies. Wij besluiten alleen
tot hun bestaan op grond van zekere verschijnselen in ons bewuste leven. Maar het
schijnt toch zeker onjuist het onbewuste als een ander denkend, voelend en willend
wezen tegenover ons bewuste te stellen. Dit zal ook wel de bedoeling van Freud niet
zijn. Maar in zijn neiging om populair te zijn stelt hij het toch zoo voor.
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Een ander bezwaar tegen de methode van Freud is, dat de genoemde voorbeelden
van vergissing enz. met de daaraan vastgeknoopte verklaringen niets bewijzen. Men
kan ze meer of minder plausibel vinden. Mij komen de meeste verklaringen hoogst
gezocht en onwaarschijnlijk voor. Maar in ieder geval ontbreekt ieder bewijs, dat de
handeling inderdaad zoo tot stand is gekomen.
Ik zal dit bezwaar toelichten niet aan een van de in het boekje besproken gevallen,
maar aan de hand van een door mij bedacht geval, dat zich daartoe bijzonder goed
eigent.
Gesteld Freud en ik staan bij een schietwedstrijd te kijken. Een schutter doet een
schot, dat nogal veel te hoog uitvalt. ‘Dat is geen toeval’ zegt Freud, ‘het is een
symptoomhandeling, waardoor een gedachte van het onbewuste van den schutter
wordt uitgedrukt. Ondervragen wij den man nu, dan zal allicht blijken, dat hij op
weg naar de schietbaan hoogmoedige gedachten gehad heeft. Hij heeft zich
voorgesteld een goed figuur te maken met zijn schieten.’
Een ander schot treft te veel naar links. Als de schutter sociaal democraat is blijkt
het opzet van zijn onderbewuste al heel eenvoudig. Maar als het een kerkelijk man
is? Dan gaan wij psychanalyse toepassen en vragen: ‘Links; waarom schiet je zoo
naar links? Wat denk je bij links?’ Zegt de man ‘Hoe linker hoe flinker’, dan is dat
voor Freud reden genoeg om het linksche schot te verklaren. Hij kan echter ook
meenen aan links een bijzondere beteekenis te moeten hechten en die vinden in de
politiek: de linker partijen. Verder: de speech van een van de kamerleden van die
richting. Onverdragelijke menschen, die heeren van links. ‘Ziezoo’, zal Freud zeggen,
‘Wij zijn er. Kerels om op te schieten, die heeren van links. Dat wil zijn onderbewuste
met het schot naar links zeggen.’
Dat men zoo bij ieder misschot wel een verklaring kan vinden is duidelijk, maar
even duidelijk is, dat juist daarom die verklaringen niets beteekenen. Maar nu is het
voorbeeld zoo gekozen dat gemakkelijk is aan te geven hoe men te werk moest gaan
om een bewijs voor de al of niet geldigheid van Freud's theorie te vinden. Men zou
van duizenden miliciens de schoten moeten opteekenen, natuurlijk zonder dat deze
wisten, dat een dergelijk onderzoek werd ingesteld, en dan moeten nagaan of de
schoten der sociaal democraten inderdaad verder naar links uitvielen dan die van
andere menschen. Wat het resultaat van een dergelijk onderzoek zou zijn is nauwelijks
twijfelachtig. Maar dat alleen een dergelijk onderzoek
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iets zou kunnen bewijzen aangaande de oorzaak der misprestaties is toch wel duidelijk.
Wanneer men op de wijze van Freud en Stärcke van een enkele misprestatie (misschot,
verspreking, vergeten enz.) achteraf een verklaring bedenkt, bewijst dit alleen iets
aangaande de scherpzinnigheid (of spitsvondigheid) van dengeen, die de verklaring
geeft.
En dat Freud en Stärcke bij iedere misprestatie een dergelijke verklaring kunnen
vinden, bewijst dat dan niets? Het bewijst alleen òf dat die heeren zeer scherpzinnig
of spitsvondig zijn, òf dat het zeer gemakkelijk is dergelijke verklaringen te bedenken.
En ik zou denken dat het laatste het geval is, want bij iedere verspreking geeft Freud
wel een vier of vijf motieven voor het onbewuste op om die verspreking tot stand te
brengen. Men zou zeggen: één afdoend motief is genoeg.
Hoe goedkoop het dikwijls is een verklaring à la Freud te vinden kan op aardige
wijze blijken uit het vergeten van een parapluie. Dit is volgens Freud volstrekt geen
toeval. Maar het kan gebeuren door een van de volgende onbewuste motieven:
1e. Ik kan het altijd onaangenaam vinden met een parapluie uit te gaan.
2e. Mijn parapluie kan oud zijn, en mijn onbewuste kan wenschen een nieuwe te
koopen.
3e. Ik kan wenschen, dat het mooi weer is en uit struisvogelpolitiek niet aan regen
of parapluie willen denken.
4e. Ik kan mij schuldig voelen en mij zelf willen straffen door een boete, tot een
minimum van één parapluie.
5e. Ik kan mij gelukkig voelen en een Polycrates-offer willen brengen.
6e. Ik kan graag een voorwendsel willen hebben om op de plaats waar ik de parapluie
laat staan terug te komen om haar te halen.
Zou het wel ooit gebeuren dat iemand een parapluie vergat zonder dat een van deze
omstandigheden zich voordeed en achteraf als onbewust motief voor het vergeten
kan aangewezen worden?
En hier hebben wij niet met een door mij bedacht voorbeeld te doen, als bij dat
van den schutter, waarbij men zou kunnen denken dat ik Freud persifleerde. Al deze
en nog meer redenen komen in het boekje voor als ‘motieven van het onbewuste’,
waardoor wij een parapluie of eenig ander voorwerp vergeten.
Ik geloof niet dat het noodig zal zijn hier verder op in te gaan. Ik meen dat het
bovenstaande voldoende is om aan te toonen, dat
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Freud met veel kritiek moet gelezen worden en dat heel wat ‘rubbish’ verwijderd
moet worden wil men tot een kern van goede denkbeelden in de geschriften van
Freud doordringen.
W.
Mies Kievits. Bloesems. Bussum C.A.J.v. Dishoeck, 1915.
Dit verzenboek heeft zijn naam ontleend aan zijn laatste serie. Naast deze namelijk,
die misschien ook in de oogen van Mej. Kieviets zelve het meest de kenmerken van
ongeoefendheid draagt, geeft zij ons ook nog andere, onder welke de krans die
Jaargetijden heet het opmerkelijkst is. Opmerkelijk vooral omdat er daar, tusschen
allerlei dat òf al te gewoon, òf te geforceerd is om te bekoren, den lezer plotseling
een klein lied verrast, dat dringt tot blij herlezen, tot namijmeren en meezingen. Leest
iemand onderstaand Lenteliedje zonder mee te jubelen?
't Piept in het kreupelhout
Jolijtig wild;
't Geurt in het wonderwoud
Zonnezoet mild;
't Bot aan de haag
't Woelt in het nest.
Groen donzen korenlaag
Uit de aarde berst.
.........
't Piept in het jonge hart
Jolijtig stout.
Rapper dan rap, mijn schat
't Nestje gebouwd.

En gevoelt niet ieder onder het luisteren naar het volgende Schemeringsgedicht de
stilte van het herdenken over zich komen?

Wonderlijk geluk
Herinner jij je nog dien groenen zomeravond
Toen 't paarse tuinkruid zoo doordringend geurde,
Toen op het roerloos land al donk're schaduw daalde
En 't zinkend zongoud 't westen feestblij kleurde?
De vochte nachtwind streek met vluchtig lievend koozen
Langs 't rechte riet, dat 'd ouden poel omrandde.
Hij neeg de hooge zuring, waarvan rijpe trossen
Gebogen hingen over de akkerlanden.
Ik strekte mijne heete levensblije handen
Toen wijd nit om mijn gansch geluk te spreiden
Over geheel de wond're groote, groote wereld,
Die mij toch veel te klein leek voor ons beiden.
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Het overschrijven zelfs van zulk een gedicht, zuivere klank uit het land van Staring
en Potgieter, is een genot. En al moet ik erkennen dat slechts in weinige gedichten
van den bundel op zoo ongekunstelde wijze blijdschap en weemoedige ironie zijn
dooreen gemengd als in deze zacht ruischende nocturne, verscheidene liederen staan
daarnaast die getuigen van de zelfstandige fijngevoeligheid dezer jonge Dichteres.
K.K.
Noto Soeroto. Melatiknoppen. Gedichten in proza.
Noto Soeroto. De geur van Moeders Haarwrong. Amsterdam. v. Looy.
Het is geen wonder dat bij de lezers van Nederlandsche poëzie de verzen van Noto
Soeroto met eene zekere voorzichtigheid zijn ontvangen. Eenvoudige poëzie is niet
zoo heel gemakkelijk op hare juiste waarde te schatten, de grenzen tusschen naieveteit
en onbeduidendheid onderkent ons eigen onderscheidingsvermogen, door litteraire
overvoeding van de wijs geraakt, niet altijd met zekerheid, en vooral bij deze
Javaansche poëzie met hare Melati's, hare tjamara's, gadoongs, dalangs en al hare
overige welluidende onbekendheden ontwaakte bij menigeen zeker twijfel, of deze
gedichten even groote bewondering zouden wekken als de suggestie van den
zoetklinkenden vorstennaam Raden Mas Noto Soeroto en de geheimzinnige bekoring
van het Javaansche landschap er aan had ontbroken.
Ik voor mij heb onder het lezen van de ‘Gedichten in proza’ zeer zeker andere
gewaarwordingen bij mij zelven voelen opkomen dan de Inleider van dezen bundel,
de Heer A. Zelling vertolkt. ‘Sober’ - zoo zegt deze - ‘zijn deze Javaansche zangen;
natuurs rijkdom is in hun eenvoud verzonken, zoo als het luikend oog des daags de
pracht der werkelijkheid in het droomen-spinnend onderbewustzijn verzinken laat
vóór het zich geheel sluit.’ In den hoogen stijl dezer mystiek-gestemde lofrede vind
ik mijn eigen waardeering van Noto Soeroto's taal niet terug. Mij treft de eenvoud
zijner poëzie evenzeer, maar het schijnt mij naieve, niet mystieke eenvoud die zijne
beste dichtersgaven uitmaakt; zelfs dunkt mij die dichterlijkheid zwakker naarmate
zij streeft naar de vertolking van diepzinniger gedachten.
Misschien is dat de reden door welke mij de eigenlijke gedichten van dezen
fijngevoeligen, ernstigen Javaan dieper treffen dan zijn poëtisch proza. Ziehier een
voorbeeld van deze laatste kunst, bekorend door zuiverheid van taal en rhythme:
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‘Wel is de reis aanvaard, moeder maar nog toef
ik steeds aan uw zijde.
In 't geroep van den tjontaka, hij die om regen
smeekt, zult gij mij hooren.
Mijn geroep zal tot daar, in uw treurend hart,
weerklinken
en uw tranen zullen rijkelijk vloeien als antwoord
op mijn beé om uw zegen.’

Wie het prozagedicht, dat aldus aanvangt ten einde leest, kan niet anders dan geroerd
worden door de teederheid van deze kinderklacht, maar zal hem in den psalmodischen
gang der strofen niet de taalschakeering wat heel eentonig toeschijnen? Mij althans
behaagt meer de frischheid van Soeroto's berijmde gedichten, ook weer vooral van
die welke den eenvoudigsten stijl kozen. Als voorbeeld uit den dichtbundel die zijn
suggestieven titel met zooveel eere draagt veroorloof ik mij enkele regels aan te halen
uit een klein, schilderend poeem:
De naakte herdersknapen drijven
den stoet karbouwen voor zich heen.
Het zonlicht glanst op bruine lijven
als tooi van goud en edelsteen.
Geen vader houdt het waakzaam oog
zoo liefdrijk op hun spel gericht,
gelijk de hemel van omhoog
de knapen liefkoost met zijn licht.
Zij slapen op de vruchtbare aarde
in boomschaduw op vochtig mos;
geen moederschoot, die 't kindje baarde,
is veil'ger dan het koele bosch.

Dit geheele lied is een schilderij. Straks dragen de beesten
als een schat
de knapen op hun ruggen fier

en stoeit het jonge volkje met de karbouwen als trouwe stille makkers.
De suggestie die van zulke gedichten uitgaat, en de zachte stem van het verlangen
naar moeders huis, die er peinzend doorheen klinkt, moeten elken lezer roeren; toch
kan de dankbaarheid voor hetgeen hier gegeven wordt den wensch bij ons niet
onderdrukken dat de diepe eerbied dien deze dichter voor de Kunst koestert hem zal
dringen tot strenger eischen aan zijne eigene kunst, vooral daar waar hij den
sonnetvorm kiest.
K.K.
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Johan de Meester. ‘Carmen.’ Twee deelen. Amsterdam. Em. Querido, z.j.
Onze Hollandsche samenleving bestaat eigenlijk uit slechts twee groepen: artiesten
en anderen. De eersten - schrijvers, schilders, musici - zijn de hoogstaanden; zij
gevoelen intens en laten door dat gevoel zich leiden en drijven, hunner is de ware
geestes-beschaving; hun leven wordt door de kunst geadeld en op een hooger plan
gebracht, waar de burgerlijke begrippen van zedeleer, eer en fatsoen geen geldigheid
bezitten; voor hen geldt als eenige norm het volgen van den sterken drang, die in hen
is, waarheen die ook hen voeren moge.... De andere zijn de brave, ernstige,
deftig-doende Hollanders, die als ze van goeden huize en niet rijk zijn, graag hun
blazoen vergulden met b.v. in het kleermakers vak verdiend geld; zij doen gewichtig,
voeren den boventoon op letterkundige congressen, zijn godzalig, maar
akelig-benepen, laten hun weldaden zwaar wegen, misbruiken hun invloed, zien neer
op minder vermogende familieleden....
Ziedaar, zoo ongeveer, de twee werelden, die Johan de Meester ons laat zien in
‘Carmen’. Hendrik Lampe behoort tot de eerste groep; schrijven was zijn lust, maar
als (arm) student leerde hij zijn nichtje Tilly Doelaker kennen, de oudste der twee
ongefortuneerde-voordochters van het rijke gezin op Heidelust; om haar te kunnen
trouwen heeft hij, de schrijverij voorloopig opbergend, een baantje gezocht: leeraar
in het Nederlandsch aan het gymnasium te Zutphen. Tilly vermoedt niets van zijn
offer; zij is de huisvrouw, die ‘drinnen waltet,’ zuinig leeft, na de geboorte van haar
dochtertje Suus een kwaal heeft, niet reiken kan tot het geestelijk peil van haar man,
dat zelfs nauwelijks voelt; voldoen kan ze hem dus niet, noch als vrouw, noch als
‘muze.’ Hoe kon van háár bezieling voor den artiest uitgaan, hoe zou er ‘vervoering’
zijn in hun huwelijksleven? Henk lijdt daaronder in stilte. Maar zijn schoonzusje,
Lex, (de ‘Carmen’ der twee deelen) is artieste als hij, heeft temperament. Als
zestienjarig kind heeft zij reeds de liefde gewekt van een harer leeraren, zekeren
Tromp, die - door den boozen invloed van haar oom en peet, den gewichtig-prulligen
predikant Alex Doelaker - toen als leeraar ontslagen en onmogelijk geworden,
toevlucht zocht in de journalistiek. Lex's eerste roman is uit, maar zij blijft in
vriendschappelijke briefwisseling met Tromp, ook nadat zij Wessels ontmoet heeft,
een schilder, die, te lui om goed te werken, van haar als zijn vrouw bezieling zou
krijgen. Maar Wessels bleek aan een nietswaardig model geketend.
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In dien tijd komt Lex bij haar zwager Henk logeeren, zij keuvelen wat over
‘woordkunst’ langs Tilly heen, spotten over oom Alex, die Staring-curiosa verzamelt.
Maar reeds nu ontspint zich iets als een sentimenteele roman tusschen Henk en het
temperamentvolle schoonzusje: in een tijdelijk onbewoond huis te Zutphen mag zij
piano spelen en Henk, op één der ochtenden toehoorder, vraagt zich kort daarna af
of hij misschien op haar verliefd is. Op een letterkundig congres te Arnhem, dat oom
Alex presideert en Henk als ‘occasional’ verslaggever bijwoont, houdt Tromp tot
verbijstering van het bestuur een naar Henk's oordeel schitterende rede over ‘de
primaire en de secundaire functie’, waarin onze vaderlandsche letterkunde als in
vogelvlucht wordt gekenschetst: slotsom: het boek van Holland is Hildebrand's
Camera Obscura, ‘superieure uitting van nationale middelmatigheid’, zonder
geestdrift, hartstocht of schaterlach; ons volk is praktisch, ondichtertijk, burgerlijk....
Lex, op het congres, flirt met den jongen Willem Kieboom van Rodenrijs
(kleermakers-geld), rijk niets-doener, nog steeds student, sportman, knutselaar (geen
artiest).
In het 2de ‘boek’ schrijdt de handeling verder; wij lezen Henk's dagboek. Hij heeft
als ‘Ego’ een roman geschreven, ‘De Eenzame’ zijn auteurschap is allen menschen
(ook Tilly) onbekend; slechts de vertrouwde uitgever weet dat Henk = Ego. In die
roman heeft hij zichzelf gegeven met al zijn onbevredigdheid, verlatenheid,
vereenzaming als artiest, die in zijn vrouw noch muze noch minnares vindt. Het
dagboek vermeldt gunstige recensies uit de pers van Henk's zelfbiecht. Via zijn
uitgever ontvangt hij een brief van eene - als hij - anonieme vrouw, die hem over
zijn boek schrijft en hem zegt dat er ook vrouwen zijn, die eenzaam en onvoldaan
door het leven gaan. Nadat de briefwisseling tusschen de beide elkaar onbekenden
is voortgezet, ontdekt hij dat zijn correspondente is... Lex, die inmiddels met Willem
Kieboom getrouwd is. Uit het dagboek vernemen wij verder dat Tromp, in
vrij-huwelijk levende met een Friesche publiciste (en pessimiste) met haar zelfmoord
heeft gepleegd, daartoe gebracht door zijn gezellin. Hevige ontroering, wroeging en
zelfverwijt bij Lex: had zij Tromp niet kunnen opheffen? In haar emotie komt Lex
bij Hendrik en Tilly logeeren; haar opgewondenheid wordt vergroot door het feit dat
Oom Alex over Tromp's zelfmoord heeft gepreekt en haar man in haar rouw en smart
een grievende herinnering aan haar ‘nooit overwonnen verleden’ ziet. Henk kalmeert
haar: niet het gemis van haar, maar de levensmoeheid der gezellin heeft den
‘primair’-voe-
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lenden Tromp in den dood gedreven. Dat gelooft Lex nu ook wel, maar tevens beseft
zij nu eerst recht hoe leeg haar huwelijk met den jongen Kieboom is en hoe weinig
haar twee (lieve) kindertjes dat leven vullen, hoe de vroeger ongekende rijkdom geen
troost geeft. Henk ook is getroffen door Tromp's dood: die man deed en dorst; hij
(H.) is te laf, zelfs voor die (wanhoops-)daad. - De zielsverwantschap tusschen zwager
en schoonzuster wordt door dat alles steeds inniger; hij geeft haar zijn dagboek,
waarin hij ten slotte zegt dat Ego voor ‘een vrouw’ (Lex's pseudoniem) wat zijn kan,
dat hij hoopt iets in haar leven te wezen, iets te kunnen, iets te mogen voor haar. ‘'t
Dagboek was geen gewone liefdesverklaring’, overlegt Henk daarna bij zichzelf. En,
de crisis in de twee gezinnen overziende, peinst hij: ‘Zou Tilly nu binnenkort alles
weten? En Kieboom ook? O, àls die twee het geluk hun gunden, als het ging,
betrekkelijk vreedzaam’. Want hij begrijpt, dat hij en Lex nu de helling afgaan. Maar
bij Lex is, aanvankelijk, strijd: ‘nu kwam hij met het verbodene: het doorschokte
haar, wekte verzet..... zij, de moeder! het mocht niet, kon niet - toch, o God! hòe trok
dit zóó gevaarlijke aan!....’ En het bezwaar van stoffelijken aard rijst: waarvan zouden
zij leven?
Henk openbaart haar, tijdens een rendez-vous in Utrecht, een fantastisch plan om
naar Amerika te gaan, dat (natuurlijk) mislukt. Nog strijdt Lex: haar kinderen worden
grooter: ‘'t is nu de allermoeilijkste tijd.’ Zijn tegenwerping luidt: ‘Je mooiste tijd,
Lex! Femme de trente ans! De kinderen grooter? Dan gaan ze je huis uit en ben je
heelemaal met hem alleen.’ Ja dat weet ze ook wel, erkent zij: ‘ik moest juist nu het
allermeest van hen genieten. Dat ik dat niet kan, is 't liefde voor de kunst?’ - ‘Ja’
(zegt Henk) ‘én gebrek aan huwelijksliefde.’ En dan weer bedenkt ze wat het zijn
moet met een kunstenaar mee te leven: ‘geheel van hem, máár, met hem, in zijn
kunst!’ Zelf schrijven wil zij nu niet meer; ‘alles was immers veel te moeilijk.’ Tromp
was niet sterk genoeg geweest, haar tot zijn muze te maken; zou zij ook voor Henk
niets zijn? En eindelijk zou ze vrij zijn van de geld-heerschappij, in haast niets
behoevenden eenvoud, onder alle conventie-macht uit, leven. Toch ‘aan het begin
aller toekomst-gedachten was de voorwaarde: “kinderen mee.” Wel wrong plots de
vrees, dat dit nooit zou lukken: dat allen, ook haar eigen familie, om Tilly, om Suus:
vooral om het schandaal, Henk en haar zouden tegenwerken’... Zoo redeneert Lex.
Intusschen vraagt en krijgt Henk van den (verfoeiden!) Oom Alex een introductie
bij een Leidschen uitgever,

Onze Eeuw. Jaargang 16

157
maar Hendriks poging (om diens mede-firmant te worden) faalt alweer. Wat nu?
Aan Lex schrijft hij zoo vlammende passie-brieven, dat deze (‘een storm had zijn
passie-taal in haar ontstoken’) hem alles belooft.... in afwachting van den dag, waarop
zij zullen kunnen trouwen en tusschen hen ‘het volstrekte geluk’ zijn zal. Finis?
Neen, want een ‘stom’ feit geeft plots een keer: Kieboom waagt zijn leven voor
zijn kind; in Lex is de moeder ontwaakt; nu kan zij niet meer van Henk zijn; zij moet
haar leven blijven leven en hij het zijne. Want, tenslotte, het huwelijk is een sacrament,
zegt zij!
Dus wordt wat onafwendbaar scheen, toch nog afgewend. Gelukkig maar, want,
wij voelen het heel sterk, Henk is geen portuur voor Lex. Zelf overlegt hij dat zij is
‘een gevaarlijk-rijke natuur, pracht-instrumentje om te bespelen, voor wie heel knap
is... en heel fijn.... Want zoo wilde zij: hij, de meester’. Nu, dien ‘meester’ van deze
‘Carmen’ kan men onmogelijk in Henk zien; hij tobt, hij zwoegt, voelt zich een
achterafgezet man, is in eeuwigen tweestrijd, in voortdurende zelfbeschouwingen,
en zelfkwellingen, mist durf, energie, karakter. Hoe karakterloos is zijn vragen van
een gunst aan den gehaten oom Alex; zelf scheldt hij zich (en hoe terecht!) bij die
gelegenheid ‘vent zonder karakter’, maar heeft (als altijd!) weer een redeneering bij
de hand om zelfs dit goed te praten: dit ‘gevlei met louter leugens’, deed dat niet
iedereen, elke koopman, iederen dag; was de diplomatie wat anders? En was dit ook
niet een soort van wraak, dezen vijand zoo te beliegen?... Ziedaar een proeve van de
zelfkritiek, waartoe deze fraseur en raisonneur, deze hartelooze egoïst in staat is.
Lex ook miste alle fierheid, toen zij den rijken Willem Kieboom trouwde, van
wien zij wist, weten kon, dat hij haar, zij hem niet gelukkig maken zou. ‘Nooit had
iets van haar dieper gevoel haar aangedreven hem te trouwen’. Waarom zij 't dan
toch deed? Ook hier een valsche redeneering tot verklaring van het beschamend feit:
zij vond ‘dat zij waarlijk gaf, door zich te verwaardigen Willem te trouwen. Haar
trots, gekrenkt door de hooghartige aalmoesgeverij van Mama, had haar wijsgemaakt:
dààr geef jij.’ De illusie had maar kort geduurd. Geen wonder! Kan men onnoozeler
grondslag voor een huwelijk bedenken? Maar Lex, wat zij ook was - een vroeg-rijp
meisje, een te wereldwijs kind, een in heel het Sticht beruchte flirt, de mislukte muze
van Tromp en van Wessels, de ‘Carmen’ of (blz. 301): ‘een onafhankelijk, grillig en
ingewikkeld karakter’ - onnoozel was zij zeker niet!
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Wat zou er dan worden van die twee? Maar ‘de kunst’ heeft ze tot elkaar gevoerd!
Lex zegt het tot Henk: ‘je werk heeft ons dicht bijeen gebracht en met mijn liefde
voor literatuur hangt het nieuwe gevoel voor jou nauw samen.’ Wanneer zij zou
scheiden en met hem trouwen, zou ze doordrongen willen zijn van zijn werk. ‘Zonder
die kunst... zou ik het niet kunnen...’ Maar... wij moeten dus gelooven in het artiest
zijn van Henk, dat aannemen, omdat ons meegedeeld wordt dat hij een merkwaardige,
goed- gerencenseerde roman heeft geschreven. Nu, op den lezer maken dergelijke
mededeelingen geen indruk, evenmin als op het tooneel de verzekering dat de held
meesterwerken schept. In levens van beroemde mannen kunnen wij veel ongewoons,
veel verkeerds begrijpen en vergeven, want wij weten tegenover een grooten geest
te staan. Maar een gefingeerde meneer? Iemand die, naast werken over Jan Luyken
en Anna Bijns, één roman heeft geschreven, zijn zelfbiecht? Moeten we van hèm als
‘artiest’ alles aannemen en verdragen? 't Is om literatureluursch onder te worden.
Deze groote zielen zijn klein; zij laten zich drijven door hun begeerten, die zij
‘gevoel’ noemen. Zij missen het hoogere ‘gevoel’: dat van aansprakelijkheid voor
het lot van hen, wier leven zij aan het hunne hebben verbonden of wier bestaan door
vader- of moederschap met het hunne is samengeweven. Knelt de band, zij verbreken
dien, om hun lust te volgen.
Wat zou er een psychologisch veel rijker en dieper boek te schrijven zijn over den
man die tot de ontdekking komt dat zijn huwelijk niet beantwoordt aan zijn daarvan
gehoopte idealen, maar die, zich herinnerend dat hij zijn bruid ‘for better and for
worse’ tot zijn vrouw heeft genomen, met heldenmoed het onmogelijke beproeft om
althans haar niet tot het slachtoffer van zijn vergissing te maken; misschien zou het
mogelijk zijn dien nobelen strijder nog een betrekkelijk geluk te doen vinden in de
overweging dat ten minste zijn vrouw gelukkig is geweest. Maar in romans als
‘Carmen’ kent de man, die zich ‘eenzaam’ gevoelt, omdat - en in welke mate door
zijn schuld, zijn kortzichtigheid, zijn onberadenheid? - zijn vrouw hem niet voldoet,
geen andere verlossing dan de scheiding en - in afwachting daarvan - den ‘liaison’
met de nieuwe gezellin. Het vraagstuk der kinderen komt daarbij nauwelijks in
aanmerking... Wij kennen dit stramien en de vele borduursels. In ‘Carmen’ zien wij
de draden zoo loopen, dat de ‘andere’ een schoonzuster is, hetgeen den toestand
pijnlijker en stuitend maakt. Wij vinden hierin ook, als in al dergelijke romans,
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het geknoei en gekonkel, de geheime briefwisseling, al het verborgene, het gelieg,
bedrieg en gedraai, dat uit de scheeve verhouding voortvloeit en dat een man (ook
een vrouw) die zich eerbiedigt, reeds moest waarschuwen dat deze weg, dien men
met maskers voor volgt, niet de rechte is. - In ‘Carmen’ vindt men nog als bijzonder
bijmengsel den letterkundigen ondergrond, de zielsverwantschap op artistieken
grondslag. Nu ja...
Ons oordeel is ongetwijfeld burgerlijk en hollandsch. Het zal ons wel haperen aan
de eigenaardige artiesten-geaardheid, die noodig is om werk als dit te waardeeren
naar des schrijvers bedoeling. Maar welke die bedoeling ook zij, de literaire
echtbreukroman is door de vermenging van sentiment en letterkunde niet
aantrekkelijker dan die, waarin dat element ontbreekt.
Of moet, mag, over een bedoeling van den schrijver niet worden gesproken? Zijn
bedoeling is, zoo zal men zeggen, geen andere geweest dan een kunstwerk te
scheppen; men heeft slechts te vragen of hij daarin is geslaagd. Op die vraag antwoord
ik: dit is zeker heel knap werk. De Meester geeft heel het verhaal van deze
verwikkeling, het beeld van de wisselende gemoedsstemmingen niet alleen
grootendeels in den vorm van Henk's dagboek, maar ook overigens als op- en nageteekend uit den geest van Henk. Diens gedachten, overwegingen, bepeinzingen,
redeneeringen zijn het, en wanneer niet hij aan het woord is, hooren wij als 't ware
Lex. Gegeven hun karakters, hun temperament, hun ‘gevoel’ en gevoelens, konden
zij anders redeneeren, en redeneerend zooals zij doen, moeten doen, anders handelen?
neen; men komt onder den indruk van een noodwendigheid, van een noodlot. Daaruit
blijkt, dat de schrijver ons de karakters aannemelijk heeft gemaakt en de handeling
logisch uit de karakters laat voortvloeien. Daarvoor heeft hij wel raak moeten
teekenen, wat, bij een zoo samengestelde natuur als Lex moeilijk werk was. In haar
zien wij ook altijd de ‘lady.’ En het is, na minder gelukkige ervaringen op dat gebied,
vooral in ‘Haagsche’ romans, een verkwikking lieden uit Hollands ‘betere kringen’
in dit boek zich te zien bewegen, te hooren spreken zooals zij dit doen, niet zooals
de onkundige fantaisie van een schrijver (schrijfster) zich dat voorstelt. Al blijft waar,
dat er in die kringen andere, hooger staande figuren zijn dan de eenzijdig hier op 't
tooneel gebrachte Doelakers-kliek.
Knap werk, dus. Maar niet aantrekkelijk. Voor simpele zielen misschien zelf wel
wat gevaarlijk. Zouden zij niet kunnen gaan denken, dat aan een mensch alles
geoorloofd is, althans alles vergeven moet worden, wanneer hij zich maar artiest
voelt?
H.S.
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E.C. Knappert en Annie Salomons. Leven en Werken. Maandblad voor
meisjes en jonge vrouwen. - Amsterdam. Mij. voor Goede en Goedkoope
Lectuur.
't Is misschien wel wat heel laat om een ‘welkom’ toe te roepen aan dit jongste
zustertje onder de maandbladen, nu de eerste jaargang reeds tot no. 6, dus op de helft
genaderd, voor ons ligt. Maar een welkomstgroet reeds bij no. 1? Nu ja, men mocht
gelooven dat ‘Onze bedoeling’, door mejuffrouw Knappert op blz. 1 uiteengezet,
wel verwezenlijkt zou worden, want van haar en haar mede-redactrice kon men goed
werk verwachten en ook was te voorzien dat de (vele) dames en de (minder talrijke)
heeren, die medewerking toegezegd hadden, de gegeven belofte nakomen en te
waardeeren bijdragen leveren zouden. Maar nu ‘door omstandigheden van onzen wil
onafhankelijk’ het zesde nummer is verschenen zonder dat nog over ‘Leven en
werken’ in ‘Onze Eeuw’ was gesproken, heeft dat toch dit voordeel, dat nu niet alleen
de gunstige verwachting kan worden geuit, maar ook de vervulling daarvan in dezen
halven jaargang kan worden vastgesteld. Waarvan acte.
H.S.
R.W.P. de Vries Jr. Hoe onze prenten gemaakt worden. Haarlem. Tjeenk
Willink en Zn., 1916.
Een aardig mooi geïllustreerd boekje, dat in een duidelijk en kort overzicht de
geschiedenis der illustratie van den boekdruk, van de 15e eeuw af, behandelt en met
kennis van zaken toelicht. Alleszins aanbevelingswaard.
P.J.B.
Voorts zijn door de redactie ter aankondiging ontvangen de navolgende boekwerken:
Johannes Joergensen. Klokke Roeland. Bussum. Paul Brand.
F.A. Steensma. Wetten der Erfelijkheid. Amsterdam. Maatsch. voor Goede en
Goedkoope Lectuur, 1916.
Mr. M.H.J. Schoenmakers. Beginselen der Beeldende wiskunde. Bussum. C.A.J.
van Dishoeck, 1916.
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Overneming verboden.

Romantisch vrouwenleven
Door Elize Knuttel-Fabius.
II.
Caroline.
Wat de romantische levensbeschouwing voor haar zoekende, vaak dwalende, toch
in vele opzichten rijke aanhangers is geweest, welken invloed zij op hun lot heeft
uitgeoefend, hoe zij voor sommigen als een hooge golf was, die hen korten tijd
omhoog beurde en daarna neersmakte in een diepte, waarin zij reddeloos verzonken,
kunnen wij leeren uit een bestudeering van hun werken, van hun
levensgeschiedenissen en ook - en niet in de laatste plaats - uit die van hun brieven,
die in grooten getale voor ons zijn bewaard gebleven. Het was de tijd der lange,
vertrouwelijke brieven, der gemoedsuitstortingen aan verwante zielen en daar het
soms heel veel voeten in de aarde had zoo'n brief aan den geadresseerde bezorgd te
krijgen, moest de inhoud de moeite waard zijn. De lezing van een groot aantal dezer
brievenbundels geeft een duidelijk, levendig beeld, niet alleen van de schrijvers en
schrijfsters maar ook van hun omgeving, hun vriendenkring, het maatschappelijk en
geestelijk milieu waarin zij leefden.
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Wij raken als vertrouwd met die menschen, die voor ongeveer honderd jaren hun
Sturm- und Drangperiode doormaakten en in de eerste plaats geldt dit wel voor de
vrouwen. Juist de meest ontwikkelden, de gevoeligsten, de in veel opzichten hoogst
staanden en ontvankelijksten onder haar, werden gegrepen door de beweging, die
voor haar een emancipatie beduidde. Een heel ander soort emancipatie evenwel dan
die van later dagen. Hierin ligt juist het karakteristieke verschil tusschen de
vrouwenbeweging in de negentiende en die in de twintigste eeuw, dat de eerste
voornamelijk een vrijmaking was van het gevoel. Toch ook streefde de vrouw er
naar zich het recht te veroveren op verstandelijke ontwikkeling. Het bitter kleine
beetje, dat de meeste vrouwen in haar jeugd hadden geleerd, heeft er misschien juist
toe bijgedragen om haar weeten studielust tot op zeer hoogen leeftijd wakker te
houden. Wel was de wijze, waarop zij den honger naar kennis stilden, dikwijls wat
wij spielerei zouden noemen (aardrijkskunde werd bijvoorbeeld geleerd uit
reisbeschrijvingen en de buitenlandsche litteratuur voornamelijk uit vertalingen)
maar de dorst naar ontwikkeling was aanwezig. Bij het verwerven van kennis en het
woekeren met talenten zat evenwel nooit de bedoeling voor, met het verworvene de
maatschappij in te gaan, de gemeenschap te dienen, sociaal werk te doen of zich een
onafhankelijke positie te verzekeren. Het was veel meer een heimwee naar de schatten
van wetenschap en kunst, dat die vrouwen bezielde, een verlangen daarmede het
eigen leven te verrijken en tot iets schoons te maken, het op hooger plan te brengen.
En vooral een heimwee naar het recht op eigen gemoedsleven en daar uit
voortspruitend liefdeleven als vrij mensch, alleen door de wetten van het eigen hart
gebonden, een eisch om te mogen leven, vrij van vooroordeelen, volgens het woord
van Friedrich Schlegel dat alleen hij vrij is van vooroordeelen, die zijn hart meer eert
dan zijn begrippen.
Vooral de instelling van het huwelijk moest het ontgelden.
De minachting voor het burgerlijk huwelijk lag in de lucht. De romantiek heeft
daar enkel op voortgebouwd,
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het huwelijk willen herscheppen en vooral geijverd tegen het blijven voort vegeteeren
in een huwelijk zonder liefde, dat zij een onzedelijk verbond noemde. Maar vooral
werd door haar het recht bevochten vrij te zijn om de inspraken van het hart te mogen
volgen, zij het dan in of buiten het wettelijk huwelijk. Caroline Michaelis geeft in
een van haar brieven1), als de reden waarom een getrouwde vrouw geen minnaar zou
mogen hebben, op dat zij hierdoor gevaar loopt haar kind te vergeten, maar, voegt
zij er aan toe, ‘die er zeker van is geen berouw over zijn daad te zullen hebben, mag
doen wat hem goeddunkt’. De revolutionaire denkbeelden omtrent het huwelijk
hadden de geheele atmosfeer electrisch gemaakt. Dit gold voor bijna alle beschaafde
landen. Had niet b.v. in Engeland Mary Wolstonecraft voor radicale opvattingen ook
in dit opzicht gestreden, opvattingen, die later door haar schoonzoon Shelley in de
aanteekeningen bij zijn ‘Queen Mab’ geheel in den geest der romantiek, der geërgerde
Engelsche maatschappij zouden worden aangeboden? Hij levert daarin een
hartstochtelijk pleidooi voor de vrijheid om een band te verbreken, waaraan de liefde
vreemd is geworden en pleit voor een liefde, die gegrond is op vrijheid, gelijkheid
en vertrouwen. Hij gaat zelfs zoover het huwelijk geheel te willen afschaffen wat de
romantici nooit hebben geëischt, integendeel, hoe hoog ernstige voormannen der
romantische beweging over liefde en huwelijk dachten, blijkt o.a. uit Schleiermacher's
‘Katechismus der Vernunft für edle Frauen’ (1798).
De geboden, die hij daarin aan zijn vrouwelijke tijdgenooten voorschrijft, zijn de
volgende:
‘1. Du sollst keinen Geliebten haben neben ihm; aber

1) Voor de brieven van Caroline zie: Briefe von Caroline, herausgegeben von Dr. J.M Raich.
Carolines Leben in ihren Briefen. Herausgegeben von Ricarda Huch, Leipzig 1914. Caroline.
Briefe aus der Frühromantik. Nach G. Waitz vermehrt herausgegeben von Erich Schmidt.
Caroline und Dorothea Schlegel in Briefen. Herausgegeben von Ernst. Wieneke. Weimar
1914.
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2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Du sollst Freundin sein können ohne in das Kolorit der Liebe zu spielen und zu
kokettiren oder anzubeten.
Du sollst Dir kein Ideal machen, weder eines Engels im Himmel, noch eines
Helden aus einem Gedicht oder Roman, noch einer selbstgeträumten oder
phantasirten, sondern Du sollst einen Mann lieben wie er ist. Denn sie, die Natur,
Deine Herrin, ist eine strenge Gottheit, welche die Schwärmerei der Mädchen
heimsucht an den Frauen, bis in's dritte oder vierte Zeitalter ihrer Gefühle.
Du sollst von den Heiligthümern der Liebe auch nicht das Kleinste miszbrauchen;
denn die wird ihr zartes Gefühl verlieren, die ihre Gunst entweiht und sich
hingiebt für Geschenke und Gaben, oder um nur in Ruhe und Frieden Mutter
zu werden.
Merke auf den Sabbath Deines Herzens, dasz Du ihn feierst und wenn sie Dich
halten, so mache Dich frei oder gehe zu Grunde.
Ehre die Eigenthümlichkeit und die Willkür Deiner Kinder, auf dasz es ihnen
wohlergehe und sie kräftig leben auf Erden.
Du sollst nicht absichtlich lebendig machen.
Du sollst keine Ehe schlieszen die gebrochen werden musz.
Du sollst nicht geliebt sein wollen wo Du nicht liebst.
Du sollst nicht falsch Zeugnisz ablegen für die Männer. Du sollst ihre Barbarei
nicht beschönigen mit Worten und Werken.
Lasz Dich gelüsten nach der Männer Bildung, Kunst, Weisheit und Ehre.’

Hij wil het huwelijk niet zien als een verbintenis tusschen twee persoonlijkheden,
waarvan de eene geheel opgaat in den wil van den anderen maar als een verbond
tusschen vrije menschen, die elkanders waarde kennen en eeren, een volstrekte
eenheid van het mannelijk en het vrouwelijk type, maar elk, naar de eischen van zijn
eigen wezen tot de hoogste ontwikkeling zich ontplooiend. Maar aan het streven der
vrouw naar de kennis en den geeste-
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lijken arbeid van den man mocht dan ook geen beletsel in den weg worden gelegd.
Ook George Sand schreef over de onzedelijkheid van een huwelijk zonder liefde
en noemde het huwelijk op zichzelf een afschuwelijke instelling. In tegenstelling tot
Schleiermacher en diens geestverwanten geloofde zij niet veel aan de mogelijkheid
van een duurzame echte liefde, die voor hen te vinden zou zijn in wat zij het ‘ware’
huwelijk noemden. Mevrouw De Staël oordeelde in haar ‘Delphine’ het huwelijk
zeer nuttig en noodig voor oudere alleenstaande menschen, niet voor de jeugd. Wij
zien hieruit het verschil tusschen fransche en duitsche opvattingen.
Maar, hoe dan ook, met het bestaande nam men in geen geval genoegen. Een heete
drang naar vrijheid om eigen wegen te gaan, eigen krachten en vermogens te
ontwikkelen, naar eigen inzicht te leven, was als een bedwelming naar de hoofden
gestegen. Helaas, weinigen waren sterk en rein genoeg bij die teugellooze
vrijheidsidealen zichzelven een wet te zijn. Voeg hierbij een zwelgen in ongebonden
fantasie, die door de produkten der romantische school gevoed werd, de leegte van
werkelooze levens, vooral bij de vrouwen, en men zal begrijpen dat in die dagen
zooveel stuurlooze scheepjes op de levenszee rondzwalkten, aan alle winden ten
prooi. Veel levens en vooral vrouwenlevens zijn dan ook jammerlijk gestrand, omdat
zij geen uitweg wisten voor haar gevoelens, haar vrijheidsdrang, haar verlangen naar
arbeid en daden. Een zwelgen in stemmingen, in dichterlijke schoonheidsdroomen
deed vele zwakkeren alle voeling met de werkelijkheid verliezen. Zij zochten in
excentriciteiten troost voor wat het leven haar niet gaf. Caroline von Wolzogen
geloofde dat alle smarten der vrouwen uit de fantasie voortkwamen1). Zij heeft
gelegenheid gehad feiten op te merken, die aan haar stoute bewering een schijn van
waarheid gaven, waarschijnlijk kende zij o.a. het lot van de ongelukkige Char-

1) Caroline van Wolzogen, geb. Lengefeld, Literarischer Nachlasz 1848. Deze Caroline was
de schoonzuster van Schiller en schreef o.a. den roman ‘Agnes von Lilien’.
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lotte Stieglitz, die door onvervulbare idealen en fanatieke gevoelens tot zelfmoord
werd gedreven. Zij wilde in schoonheid sterven en had daartoe alle maatregelen
genomen, zelfs getracht het naar buiten stroomen van het bloed na den dolkstoot te
voorkomen. Hedda Gabler heeft dus voorgangsters gehad. Bekend is ook hoe de
dichterlijk-begaafde fantasierijke Bettine Brentano haar jonge leven vergooide in
een alles verterende dweeperij met den ouden Goethe, die haar per slot van rekening
zijn huis ontzegde.
Vele vrouwen leden door haar ongebruikte energie. Rahel von Varnhagen zou in
den oorlog willen gaan om den drang te bevredigen, dien de natuur in haar had gelegd.
De geest van anderen was hopeloos overspannen. Deze laatsten vonden een
verdedigster in Caroline, die vroeg waarom een overspannen geest niet even goed
‘geest’ was.
En hiermede komen wij tot haar, eene der meest naar voren tredende figuren uit
den romantischen kring, een vrouw, van wie, hoe men ook over haar denke, een zeer
groote bekoring en een groote invloed zijn uitgegaan en wier geestesgaven haar tot
het middelpunt maakten van den intellektueelen kring waarin zij leefde. Van de
groote bekoring, die van haar uitging, begrijpen wij reeds iets als wij haar portret
beschouwen, door Tischbein geschilderd. Een innemend, min of meer kinderlijk
gelaat, het bevallige omlokte hoofdje een weinig terzijde gebogen en in de oogen en
den mond iets, dat doet vermoeden hoeveel verstand en geest achter dat kinderlijk
uiterlijk schuilen.
Caroline Michaelis werd in 1763 te Göttingen geboren als de dochter van een zeer
geacht godgeleerde. De leden van het gezin, waarin zij opgroeide, onderscheidden
zich allen door begaafdheid maar tevens door ziekelijke prikkelbaarheid en een hang
naar het avontuurlijke en niet alledaagsche. Caroline onderscheidde zich van haar
familie door een gezond optimisme. Zij was vroolijk en moedig, steeds bereid om
van het leven te genieten zooveel zij maar kon, verlangend naar daden en
ondervindingen en vol humor. Allerminst een type voor de heerschende ‘emp-
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findelei’ en dweepzucht dier dagen. In 1784 huwde zij den geneesheer Böhmer, of
liever liet zij zich door haar ouders aan hem uithuwelijken en moest zij zich met hem
in het stille, van de wereld afgezonderde stadje Clausthal in de bergen gaan begraven.
Zij leefde daar als doktersvrouw tot het jaar 1788 toen Böhmer stierf en haar achterliet
met twee dochtertjes en een zoontje, dat kort na den dood des vaders overleed.
Uit dien tijd te Clausthal zijn veel brieven bewaard gebleven. Caroline schijnt in
die jaren haar heeten levenshonger te hebben gestild met een ongeloofelijke massa
lektuur. Steeds smeekt zij haar familieleden en vrienden haar toch maar boeken te
zenden, liever boeken dan iets anders. En de soort lektuur, die zij voor zich bestelt,
bewijst dat het haar niet enkel om het tijddoodend verslinden van boeiende lichte
litteratuur te doen is, maar wel degelijk om een stillen van den geesteshonger naar
voedsel. Het zijn fransche treurspelen, romans, geschiedenis, mémoires, de zangen
van Ossian, die destijds juist in de mode waren en nog ter goeder trouw aan den
Ierschen bard werden toegeschreven, Plutarchus, Winckelmann, reisbeschrijvingen,
Jacobi's brieven over Spinoza, enz. enz. In die keuze van lektuur stond zij evenwel
niet alleen. Het is opmerkelijk zoo veel als door de ontwikkelde vrouwen werd
gelezen. Wel verslond een deel der vrouwenwereld bij voorkeur Engelsche romans
als die van Richardson - wij weten van de wrevele uitdrukking van Schlegel op dit
punt - maar ook de klassieken en vooral Plutarchus werden druk bestudeerd en niet
enkel in vertalingen. Wilhelm von Humboldt schreef aan zijn verloofde Caroline
Dacheröder: ‘Je onderhoudt toch wel je Grieksch?’1) Caroline von Wolzogen eindigde
op hoogen leeftijd het oude jaar en begon het nieuwe met een zang van Homerus en
zulke voorbeelden zijn te vermenigvuldigen. De vrouw werd in die dagen door de
meer hoogstaande mannen waarlijk niet tegengewerkt in haar streven naar
ontwikkeling. Integen-

1) Wilhelm und Caroline von Humboldt in ihren Briefen. Herausgegeben von Anna von Sydow.
Berlin 1906.
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deel, zij waren haar bondgenooten in haar eisch deel te hebben aan het geestelijk
leven van haar tijd. Ik leg den nadruk op ‘geestelijk leven’, aan het maatschappelijk
leven lieten zij zich niet zoo heel veel gelegen liggen, behalve waar de maatschappij
haar in haar liefdeleven belemmerde. Maar dat geestelijk leven en het leven van het
gemoed werden dan ook als het hoogste goed beschouwd door de meest vooraan
staande vrouwen, en de romantici hielden haar het ideaal voor, dat haar verlangen
naar vrije ontplooiing van zieleleven en geestelijk leven moest bevredigen.
Misschien zijn er in de geschiedenis niet zoo heel veel andere tijdperken aan te
wijzen, waarin vrouwen van hooge ontwikkeling zoo veel liefde en vereering genoten
van de zijde van hoogstaande mannen als de tijd van Caroline von Wolzogen, Caroline
von Humboldt, Rahel Varnhagen, Henriette Herz1), om maar enkelen te noemen uit
de kringen, die zich om Goethe of de romantici schaarden. Haar lektuur, waaronder
behalve de reeds genoemden ook Shakespeare, Calderon en Cervantes, schijnt met
andere oorzaken bij haar tot een groote verdieping van het innerlijk leven te hebben
geleid, die haar in staat stelde die mannen te begrijpen en tevens inspireerend en
suggestief op hen te werken. Zij waren voor hen in de eerste plaats ‘vertrouwden’.
Haar lektuur had dan ook geen ander doel dan zelfverrijking en was de meest geliefde
ontspanning voor vrouwen, die soms een neerdrukkenden huiselijken werkkring
hadden. In haar vluchtten zij weg voor het drukkende en doode van een conventioneel,
banaal bestaan en in haar vonden velen den besten troost in kwellende eenzaamheid.

1) Henriette Herz, de vrouw van den veel ouderen geneesheer Markus Herz, dien zij op haar
vijftiende jaar huwde, kende 10 talen, waaronder Sanskrit en Turksch. Zij was de rustigste
en bescheidenste onder de jonge, joodsche vooruitstrevende vrouwen. Haar verhouding tot
Schleiermacher was die eener ideale vriendschap. Aan die verhouding is waarschijnlijk te
danken dat Schleiermacher een ijverig pleitbezorger was voor het geloof in een blijvende
vriendschapsverhouding tusschen de beide seksen.
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Maar de jonge doktersvrouw te Clausthal was van een eenigszins ander maaksel dan
de hierboven genoemden. Haar bedrijvige natuur en bewegelijke geest deden haar
behoefte gevoelen aan arbeid. En die arbeid behoefde niet juist van geestelijken aard
te zijn om haar, althans tijdelijk, te voldoen. Ook schijnt zij van huis uit veel gevoel
te hebben gehad voor haar huishoudelijke plichten. ‘Gisteren heb ik getrakteerd’
schrijft zij ‘toen vond ik het gebraad veel gewichtiger dan hemel en aarde.’ Later
weidt zij, te midden harer drukke letterkundige werkzaamheden, in een brief aan
haar dochter Auguste, als een hollandsche huisvrouw uit over haar schoonmaak.
Volgens een getuigenis van Dorothea, uit den tijd toen deze haar pas had leeren
kennen, was Caroline een wondervrouw en haar latere zwager Friedrich Schlegel
verklaarde dat de kousen, die zij breide, ideaalkousen waren. De eerste ongunstige
uitlating over Dorothea, die wij van Caroline tegen komen, is een klacht, terecht of
te onrecht, over den toestand, waarin deze de gemeenschappelijke woning te Jena
heeft achtergelaten, na een tijdelijke afwezigheid van Caroline.
Wat zij evenwel met velen harer vrouwelijke tijdgenooten gemeen heeft, is haar
onbevredigdheid. Bij haar spruit die onbevredigdheid hoofdzakelijk voort uit een
drang naar emoties. Die drang, door lediggang en fantasie gevoed, is aan zoo menige
jonge vrouw noodlottig geworden.
Bij Caroline komen wel telkens de gezonde levenslust, die haar nooit begeeft en
de veerkracht van haar blijmoedigen geest, haar te hulp maar er is iets dat treurig
aandoet in de klacht van de nog zoo jonge vrouw, als zij schrijft dat zij met de liefde
niets meer te maken heeft dan alleen het vervullen van lichte huishoudelijke plichten.
Rooskleurige toekomstdroomen droomt zij niet meer en godsdienstige mystiek is
haar verre. In die beide sferen toch, verklaart zij, liefde en godsdienst, bewegen zich
de vrouwelijke hartstochten. Moeten wij hier niet in de verte aan madame Bovary
denken en klinkt hier niet de toon
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van die gevaarlijke onbevredigdheid, die bij ernstige studie of wijsgeerig denken
maar weinig baat vindt?
Maar, zooals gezegd, haar gezonde veerkrachtige natuur neemt steeds weer de
overhand en als haar stemming opgewekter is, schrijft zij alle zwarte gedachten aan
ziektetoestanden toe. Met veel belangstelling voor vragen en gebeurtenissen van den
dag en de liefde voor haar kinderen geniet zij dan van het leven. Zij heeft zoo weinig
noodig om gelukkig te zijn, beweert zij, daar niets haar ooit zal beletten van ieder
gelukkig oogenblik ten volle te genieten en het geluk toch ook slechts bestaat uit
oogenblikken.
Over haar verhouding tot Böhmer weten wij niet veel, wel lezen wij van teederheid
en dankbaarheid jegens hem, die is toegenomen als hij haar bij de geboorte van haar
eerste kind trouw heeft bijgestaan, maar haar dikwijls geestige en jolige brieven
vermelden niets over jong huwelijksgeluk, eens slechts klinkt die toon door in een
kort episteltje aan haar zuster: ‘Böhmer kommt eben herunter - ist von sieben Uhr
an mit lauter alten Weibern umringt gewesen - wollte sich wie er sagt, am Anblick
einer jungen Frau erholen, schwätzt von Herzenswonne und dergleichen,
wahrscheinlich Alles im Gegensatz verstanden. Ich versprach dies zu berichten.’
Eenig licht over haar huwelijksleven werpt misschien het vroeger aangehaalde
zinnetje dat zij met de liefde niets meer te maken heeft en een uitlating tot haar zuster,
die onder een ongelukkige liefde schijnt te lijden: ‘um die Wehmuth, die entzückende
Wehmuth, diesen Schatten des verlornen Geliebten, der uns schwärmerischer, feiner
beschäftigt, wie der Geliebte selbst, möchte ich Dich beneiden.’
Dit is de taal der leegte en onvoldaanheid en hiermede in overeenstemming is de
dikwijls herhaalde bewering dat alleen haar kinderen en haar vroolijke aard haar
voor mismoedigheid bewaren.
Nu was de omgeving, waarin zij moest leven, waarlijk ook niet de meest geschikte
voor de jonge vrouw met
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haar brandenden dorst naar geluk, naar rijker ontwikkeling, naar daden en emoties.
Over de inwoners van Clausthal schrijft zij onder anderen:
‘Schlafmützen sind's nicht aber ihre Spirits haben keinen feinen Spiritus und auch
das möchte hingehn wenns nur nicht so ein bös Menschengeschlecht on the whole
wär,’ en dan beschrijft zij de gezelschappen met hun ruwen toon, hun smakeloosheid
en spreekt over het gevoel dat haar vooral den eersten tijd deed vragen waarom het
nu juist haar lot moest zijn hier haar jeugd door te brengen. Maar dit gevoel beschouwt
zij later als ijdelheid, en haar trots leert haar denken: wat ik bezit aan kracht en gaven
is mij geschonken om mijn omstandigheden te dragen. De dood van Böhmer verloste
haar in 1788 uit die omgeving. Als weduwe woonde zij eerst eenigen tijd bij haar
ouders te Göttingen, maar familieoneenigheden maakten haar een langer verblijf
daar onmogelijk, toen vertoefde zij een poosje bij haar broeder te Marburg, waar zij
haar dochtertje Therese verloor. Haar aangebeden kleine Auguste was nu haar eenige
troost.
Te Göttingen had zij August Wilhelm Schlegel leeren kennen, die daar studeerde.
Deze in 1777 geboren oudere broeder van Friedrich Schlegel was een man van studie
en dichterlijken aanleg, tevens man van de wereld. Hij bekoorde door zijn fijne
manieren, zijn geest en dichterlijke gaven. Maar hij schijnt iemand te zijn geweest
met wien het zeer moeielijk was op den duur in nauwen omgang te verkeeren, daar
hij grenzenloos ijdel en opvliegend was en bovendien een hang had iedereen in zijn
omgeving te onderrichten en zijn inzichten op te dringen, waarom Friedrich hem
schertsend de ‘schoolmeester van het heelal’ had gedoopt. Toch was hij een man,
die tot groote opofferingen in staat was en veel voor zijn vrienden over had, al maakte
hij het hun weder moeielijk door zijn soms pijnlijke nauwgezetheid en ordelijkheid.
Voor zijn jongeren broeder was hij jaren lang de trouwste, meest belangelooze vriend,
dien deze zich had kunnen wenschen. Deze man, de toekomstige leider der
romantische groep, vatte een
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vurige genegenheid voor Caroline op, die zij echter slechts met warme vriendschap
beantwoordde. Het denkbeeld dat het tusschen haar en Schlegel tot iets zou kunnen
komen, zooals zij zich uitdrukt, vindt zij belachelijk. Maar als vriend wil zij hem
voor zich behouden. Dat zij hem niet al te edelmoedig behandelde zou men uit een
latere opmerking harerzijds kunnen opmaken. Hij trok na eenigen tijd als gouverneur
naar een familie te Amsterdam, waar hij wel een andere liefdesverhouding aanknoopte
maar Caroline niet schijnt te hebben kunnen vergeten. Zij wilde evenwel door niets
gebonden zijn. Hoe gebondener zij is door plichten, beweert zij, des te willekeuriger
worden haar handelingen.
In deze dagen schreef haar vriendin, Therese Heyne, die in een huwelijk zonder
liefde leefde met den schrijver Forster, haar:
‘Ich weisz nicht ob Du jetzt nicht liebst oder was Dir Liebe versetzt, aber kommst
Du mit Männern in Verhältnisse, so hüte Dich dasz Du nicht gemiszbraucht wirst
und Dich hintensetzest. Gieb Dich aus Liebe aber nicht aus Verdrusz, Spannung,
Verzweiflung. Kannst Du die Männer entbehren so ist es aber gut für Dich, bis Du
wieder eine Bahn gefunden hast. Schlegel könnte Dich retten aber nicht führen kann
er Dich.’
Therese schijnt haar vriendin goed te hebben gekend en haar noodlot als het ware
te hebben voorzien. Waarschijnlijk kende zij de spanning, waarin deze verkeerde
door haar neiging voor een zekeren Tatter, die als gouverneur van Engelsche prinsen
te Göttingen had vertoefd en die met Caroline speelde als de kat met de muis door
zijn raadselachtige houding, waarbij hij haar beurtelings begeerde en ontvluchtte.
Het was een moeielijke tijd voor de jonge alleenstaande vrouw. In het gezin harer
ouders gaven de verhoudingen, vooral door het gedrag van haar broeders en zusters
haar niets dan ergernissen, voor zich zelve had zij nog geen nieuwen weg gevonden,
haar drang naar daden en emoties was onbevredigd, arbeid zocht zij maar had dien
nog niet gevonden, de tijd van rust was
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voor haar die van de grootste onrust, toch schrijft zij dat zij zich nooit verveelde en
het vaste voornemen heeft in weerwil van goden en menschen gelukkig te willen
zijn. Zij voelde in zich een zin voor alle soorten van gelukzaligheid, waarvan haar
nog slechts zoo weinig ten deel was gevallen.
In deze stemming kwam een uitnoodiging tot haar, die zij als een bevrijding
beschouwde en die van invloed zou zijn op geheel haar verderen levensloop.
Het keurvorstelijk Mainz was in die dagen een verzamelplaats van hen, wier
vrijheidsidealen hen de blikken deden richten naar het revolutionaire Frankrijk.
Forster, die aldaar bibliothekaris was, neigde steeds meer naar een levendige
sympathie met hun kring. Toen nu de Forsters Caroline uitnoodigden zich te Mainz
bij hen te voegen nam zij dit aanbod met beide handen aan, en trok met Auguste naar
Mainz. Wel leefde zij daar zeer teruggetrokken en ging bijna alleen met de Forsters
om, maar haar levendige hoop daar iets te zullen meemaken, gewichtige dingen te
zullen beleven, werd niet beschaamd. Zij maakte het inhalen van den Franschen
generaal Custine met zijn troepen mede, evenals het ontvluchten van den keurvorst
in een koets, waarvan het wapen was afgeschrapt.
Na eenigen tijd werd de grond haar evenwel te heet onder de voeten. De omgang
met de Forsters had eigenaardige moeielijkheden opgeleverd, de verhouding tusschen
de echtgenooten was steeds meer gespannen geworden en toen Therese het huis van
haar man verlaten had en haar kinderen meenam1), trachtte Caroline den eenzaam
achtergeblevene zoo goed mogelijk te troosten. Dit werd verkeerd opgevat, er
verspreidden zich lasterpraatjes, die haar beschuldigden zich tusschen man en vrouw
te hebben geschoven.
Maar dit was nog bij lange het ergste niet.
Forster had zich geheel bij de revolutionaire club aangesloten, had daarin een zeer
Franschgezinde rede gehouden. Caroline werd verdacht de maîtresse van generaal

1) Zij liet zich scheiden en hertrouwde met Huber die te Mainz een huisgenoot der Forsters was
geweest.

Onze Eeuw. Jaargang 16

174
Custine te zijn, haar zwager Böhmer had een zeer compromitteerende rol gespeeld
en werd wel als secretaris van Custine genoemd, alles redenen om het voor haar
geraden te maken Mainz te ontvluchten, toen het weer in pruisische handen was
gekomen. Zij trachtte dit dan ook te doen maar werd te Oppenheim aangehouden,
naar Frankfort gebracht en later met andere leden der revolutionaire club op de vesting
Königstein in den Taunus opgesloten. (April 1793).
Van uit dit vreeselijk verblijf zendt zij de ontroerendste jammerklachten en beden
om hulp de wereld in, alles tevergeefs. Zij beschrijft de verpeste lucht, die zij moet
inademen, haar gezondheid die geknakt wordt, het moeten vertoeven in eenzelfde
vertrek met zeven andere gevangenen, den afschuwelijken aanblik van de ellendigen,
die af en toe naar buiten worden gedreven om het ongedierte van zich af te schudden,
de folterende pijniging van in weerwil van alle betuigingen van onschuld niet te
worden geloofd, maar niets schijnt te mogen baten. Als het eindelijk de autoriteiten
niet gelukt haar schuld te bewijzen wordt besloten haar als gijzelaar vast te houden.
En nu doet zij nog een vreeselijke ontdekking.
Wat Therese Forster gevreesd had, was gebeurd. Niet uit liefde, maar waarschijnlijk
uit overmoed, uit drang naar emoties, misschien ook in een abnormalen toestand van
spanning en prikkeling, veroorzaakt door de houding van Tatter, had zij zich gegeven
aan een jongen Franschman, den negentienjarigen luitenant de Crancé en de gevolgen
van een wilden nacht openbaarden zich haar in haar gevangenschap. Als zij niet tijdig
bevrijd werd, zou de geheele wereld haar schande weten. In haar wanhoop weet zij
zich vergift te verschaffen; als de bevrijding te laat komt, zal zij sterven. Voor Auguste
is het beter een doode dan een onteerde moeder te hebben.
Degene, die haar op haar bede het vergïft verschafte was de eens door haar
versmade August Wilhelm Schlegel. En als zij in Juli eindelijk door toedoen van
haar broeder Philip uit haar gevangenis wordt verlost is het wederom hij,
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die zich haar lot aantrekt. Tatter had haar met een woord kunnen redden maar dit
niet gedaan, klaagt zij. August Wilhelm bezorgt haar een toevlucht in een afgelegen
plaatsje, Lucka bij Leipzig, waar zij, de veelgesmade, aan wie evenals aan Friedrich
Schlegel later het verblijf te Göttingen zou worden ontzegd, zich kan verbergen tot
haar kind ter wereld is gekomen. Zelf hield Schlegel nog verblijf te Amsterdam,
maar aan zijn broeder Friedrich droeg hij op haar in alles te helpen, haar vertrouwde
en raadsman te zijn. Dat haar toestand toch geen geheim bleef, was niet de schuld
van deze kiesche vrienden, die alles deden wat zij vermochten om de zaak niet te
doen uitlekken. Juist zooals in de Lucinde wordt beschreven, komt Friedrich geheel
onder de bekoring, die zelfs in deze omstandigheden nog van Caroline uitgaat, maar
zijn broeder, zijn beste trouwste vriend, heeft deze vrouw lief en hij onderdrukt zijn
eigen gevoelens en wil niets zijn dan beider vertrouwde.
De brieven tusschen hem en Wilhelm1) over deze zaak gewisseld, leveren het beste
bewijs voor de waarlijk nobele houding der beide broeders. Aan hen had Caroline
in haar ellende alles te danken. Zij erkent dit ook volmondig. Toen zij van iedereen
verlaten was, schreef zij later, en zich niet eens de mogelijkheid te sterven kon
verschaffen, vertrouwde zij zich toe aan een man, dien zij van zich had gestooten,
opgeofferd en gekrenkt, dien zij niets meer te bieden had en hij bedroog haar
vertrouwen niet. Naar zijn gedrag jegens haar te oordeelen, verklaarde zij aan
Friedrich, was Wilhelm alles wat men mannelijk, vrij van vooroordeelen, edel en
beminnelijk kon noemen.
En de houding van Friedrich strekte dien niet minder tot eer. Zijn brieven aan zijn
broeder getuigen van een bijna ontroerende zorgvuldigheid. Hij wil geheel terzijde
treden, mits Wilhelm haar gelukkig make. Maar dat eischt hij dan ook van hem. Als
een Cerberus bewaakkt hij zijn beschermeling, dat geen onaangename krenkingen
van de

1) Friedrich Schlegel's Briefe an seinen Bruder August Wilhelm. Herausgegeben von Dr. Oskar,
F. Walzel, Berlin 1890.
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zijde der buitenwereld haar ten deel vallen. Als haar kind, een jongen, geboren wordt,
vertelt Friedrich aan zijn broeder dat hij peet heeft gestaan over den kleinen citoyen,
maar dat het kind sprekend op de moeder gelijkt en er heel Duitsch uitziet. Die laatste
mededeeling voegt hij er met opzet aan toe, opdat Wilhelm het dan misschien minder
hate. De predikant, bericht hij, maakte eerst bezwaren om den doop toe te dienen,
maar toen hem een Louis d'Or was geschonken verrichtte hij de plechtige handeling
zoo vriendelijk als een geestelijke het in zijn geval maar doen kon. Het kind werd in
het doopboek te Lucka als Julius Krantz ingeschreven en spoedig daarna uitbesteed,
hoewel de moeder het het liefste bij zich had gehouden. Auguste is zoo dol op het
kleine broertje, in haar rustig kamertje met haar beide kinderen heeft zij het gevoel
of alle schuld en onrecht geboet zijn. Maar zij durft het oordeel der wereld niet
trotseeren, het kind wordt bij goede pleegouders gebracht en zij tracht met Auguste
- die haar moet beloven te zwijgen - te Gotha een nieuw leven te beginnen. Spoedig
evenwel gevoelt zij dat behalve enkele, oude, beproefde vrienden allen tegen haar
zijn, zij wordt gekweld met onbescheiden vragen, de menschen beschouwen haar
als een verworpen schepsel, dat zij met de voeten mogen treden. Evenwe, niet om
haar onecht kind - daarvan weten toch nog slechts weinigen - maar om de praatjes,
die over haar handelingen te Mainz zijn verspreid.
De kleine Julius, dien zij af en toe in het geheim gaat bezoeken, sterft heel jong
en in 1796 huwt Caroline, waarschijnlijk uit dankbaarheid en om zich weder een
eervolle plaats in de maatschappij te veroveren, haar vriend en beschermer August
Wilhelm en gaat met hem te Jena wonen, waar Schlegel met Schiller samenwerkte
aan ‘Die Horen’.
Te Jena werd de begaafde jonge vrouw spoedig het erkende middelpunt van den
romantischen kring, die zich daar om de Schlegels verzamelde. Dr. Walzel noemt
haar ‘Der Prüfstein und die obere Instanz aller Unternehmungen der Romantik’1).
Haar eigen bijdragen in het Athe-

1) In de inleiding tot bovengenoemde brieven van Schlegel. Pag. XII.
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näum werden hoog gewaardeerd en haar brieven tintelen van geest en geven dikwijls
rake kritieken op menschen en verschijnselen uit haar omgeving. Zij had een
werkzaam aandeel aan Schlegel's Shakespearevertalingen, een arbeid dien zij soms
had te vereenigen met een ‘groote wasch’ en een huis vol menschen. Want Friedrich
en Dorothea waren in 1800 haar huisgenooten geworden, ook Tieck woonde tijdelijk
bij haar in en bovendien had zij, naar de gewoonte dier dagen, bijna altijd vrienden
aan den middagdisch. Maar met onbeschrijfelijken moed en opgewektheid sloeg zij
zich door alles heen. Haar humor begaf haar nooit.
Als staaltje van haar wijze van spotten met het precieuse gedoe van sommigen
onder haar vrouwelijke tijdgenooten moge de volgende beschrijving van haar
kennismaking met een dichteres dienen:
‘Eine kleine Kurzweil musz ich Dir mittheilen, Madame de Sierstorff liesz uns
sämtlich auf gestern zum dejeuner einladen und ihren Wagen anbieten. Luise und
ich warfen uns also in Hoftrauer und wie der Wagen kam sasz eine Unbekannte darin,
die sich aber schleunigst bekannt zu machen suchte. Entsinnst Du dich wohl unter
allerlei kleinen Verschen den Namen Susanne Bandemer geb. Franklin gesehen zu
haben? Mir fiel es gleich ein wie sie sagte: ich bin Frau von Bandemer, komme von
Offenbach und gehe nach Berlin. Nun war geschwind die La Roche1) bey der Hand
und eyn halbdutzend andere ehrwürdige und vortreffliche Personen. Ich wollte doch
auch vortrefflich thun und liesz mich also verlauten ich glaubte fast ihr Namen sey
mir nicht fremd. “O mein Gott, ja, dasz glaube ich wohl, da ich noch so verschiedne
Kleinigkeiten der Welt nicht habe entziehen können.” Wir kamen dann bey der
Sierstorff an und nun ging das Schauspiel an. Die Sierstorff sagte der Bandemer,
Frau von Haugwitz, die Frau des preuszischen Ministers, wäre hier, hätte gehört dasz
sie durchreiste und würde kommen um sie zu sprechen.

1) Bedoeld wordt waarschijnlijk Sophie La Roche, een in haar dagen tamelijk beroemde
romanschrijfster.
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Hierüber gerieth die Dichterin ganz auszer sich, und nun kam denn auch die Frau
von Haugwitz und nun gab es Fadität und Subalbernität und Importanz und
Empfindlichkeit, ich amüsirte mich wie bey dem besten französischen Lustspiel.’
En iets verder:
‘Eine unschuldige kleine Pastorentochter aus der Stadt kam auf Erlaubnisz der
Sierstorff um auch die Susanne kennen zu lernen, ach, sie hatte so viel von ihr gehört,
denn ihr Onkel äsze mit ihr im “Blauen Engel” und da brächte sie ja so herrliche
Abende zu, da wäre Mlle Kirchgeszner und die Harmonie der Sphären und da sollten
sie ja alle überselig sein. Denk Dir das verfluchte Zeug.’
Het huwelijk van Caroline met Schlegel was op echtromantischen grondslag
gevestigd geworden. Zij waren elkanders kameraden, waardeerden elkanders
persoonlijkheid, deelden elkanders arbeid, maar beschouwden zich van weerskanten
als geheel vrij. Het voornaamste evenwel dat een dergelijke verbintenis behoeft om
zich tot iets schoons te ontwikkelen, de liefde, ontbrak hier, tenminste van de zijde
der vrouw. Zij had hem genomen, op aandringen van haar moeder, uit dankbaarheid
en ook om na al het gebeurde een veilig tehuis voor zich en haar kind te hebben en
weder een geëerde plaats in de maatschappij te bekleeden. Wel schijnt zij vooral in
het begin getracht te hebben een goede, begrijpende en meegevoelende vrouw voor
hem te zijn, maar in geen harer brieven aan hem - die vele zijn want hij was veel van
huis - komt iets anders voor dan wat een hartelijke zorgende zuster aan haar broeder
zou kunnen schrijven. Voor Schlegel was het een ramp dat juist deze vrouw, die alles
van hem had kunnen maken, hem nooit werkelijk heeft liefgehad. Zijn gevoel voor
haar is het ernstigste en beste in zijn leven geweest. Zijn bewegelijke geest, zijn
ijdelheid, misschien ook een innerlijke onvoldaanheid, deden hem nu van de eene
naar de andere fladderen en volgens het programma legde zij zich hierbij neer, plaagde
hem zelfs met zijn ontvlambaarheid en verklaarde dat alleen zijn groote ‘liebschaften’
haar eenigen
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tegenzin inboezemden. Haar warmste, innigste gevoel spon zich met duizend
teederheden om haar eenig kind. Haar brieven aan Auguste vloeien over van
hartstochtelijke liefde. Als het meisje uit logeeren is en de moeder lang op een brief
heeft laten wachten heet het dat zij niet weet wat er in de wereld gebeurt, want dat
zij niet weet hoe haar kind het maakt, het liefste dat zij op de wereld heeft. Maar de
kalme genegenheid voor den echtgenoot en de vurige voor haar kind waren niet
voldoende om het geheele bestaan van een vrouw als Caroline te vullen; met de
persoon van Schelling komt de groote liefde van de vrouw voor den man, dien zij
uit vrijen wil verkiest, voor het eerst in haar leven.
Schelling kwam als hoogleeraar in de wijsbegeerte in 1798 te Jena; hij was toen
eerst 23 jaren oud. Steffens beschrijft hem als iemand, die iets zeer energieks in zijn
voorkomen had, met groote, heldere oogen, waarmede hij een bijzondere macht over
de geesten der menschen uitoefende. Voor zijn natuurfilosofie vond hij in den
romantischen kring een grooten aanhang. In zijn leer was veel poëzie en veel
fantastisch, zijn stijl dikwijls schitterend. Door zijn zich afgeven met nieuwe
natuurgeneeswijzen, werd hij later door sommigen als een kwakzalver beschouwd.
Al spoedig was hij een dagelijksche gast en dischgenoot in Caroline's woning, na
korten tijd zijn al haar brieven vol van hem. In den vertrouwelijken omgang met een
zielsvriend zagen de romantici evenwel niets buitengewoons en als het waar is, wat
o.a. Friedrich Schlegel beweerde dat Caroline Schelling voor Auguste bestemde,
mag men aannemen dat zij zelve haar eigenlijke gevoelens niet begrepen heeft. Wij
weten dat de grenzen tusschen liefde en vriendschap in heel wat verhoudingen dier
dagen uiterst vaag waren, over het geheel is in deze geheele liefdesgeschiedenis iets
zeer wonderlijks en verwarrends daar het schijnt dat niemand der daarin betrokken
personen, zelfs Schelling niet, aanvankelijk wist of zijn bewondering meer de moeder
dan wel de dochter gold. Maar Auguste zelve schijnt koel en afwerend tegenover
den
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nieuwen huisvriend te zijn geweest. Volgens Friedrich en Dorothea, die in deze zaak
zeer hard over Caroline oordeelden, zou het jonge kind instinktmatig hebben gevoeld
wat in dezen de waarheid was en dat haar moeder haar beknort over haar stijfheid
en preutschheid tegenover Schelling en daaraan toevoegt ‘je bent toch niet jaloersch
op je moedertje?’ geeft te denken.
Over die door haar moeder en geheel den romantischen kring aangebeden Auguste,
het wonderlijke vroegrijpe kind, wier vroege dood het, als door een aureool omstraald,
deed voortleven in de herinnering van haar tijdgenooten, mogen hier enkele
bijzonderheden volgen. Hierbij houde men in het oog dat ruim een eeuw geleden het
veertienjarige meisje als volwassen en huwbaar werd beschouwd. Zoodra zij dien
leeftijd bereikt had, begonnen de ouders al naar een geschikten echtgenoot voor haar
uit te zien, en dat zij op haar zestiende jaar trouwde was niets bijzonders. Hieruit
volgde dan ook dat men zich niet ontzag allerlei zaken in haar tegenwoordigheid te
bespreken, waarvan men nu vindt dat zij nog in het geheel niet in de gedachtensfeer
der veertien-, vijftienjarige thuis hooren. Maar zelfs afgezien hiervan, was de jonge
Auguste Böhmer toch nog een merkwaardig verschijnsel. Zij schijnt een mengsel te
zijn geweest van aanvalligheid, schelmschheid en wat wij onuitstaanbare
wijsneuzigheid zouden noemen, een eigenschap, die door haar omgeving werd
aangekweekt. Haar portret vertoont ons het fijne lieftallige gelaat der moeder maar
met iets omsluierds in den blik der peinzende oogen, heel anders dan die der moeder,
en met een vastberaden mondje. Op haar veertiende jaar heeft dit kind Faust reeds
gelezen, voor zooverre die reeds verschenen was, zij maakt zelve gedichten en spreekt
haar oordeel uit over de letterkundige grootheden van den dag. Zij plaagt Friedrich
met de Berlijnsche vrouwen, en schrijft aan Schelling, als zij in 1800 met haar moeder
voor de gezondheid van deze in de badplaats Bocklet vertoeft, dat zij, als zij geen
middel meer weet om haar patiënt op te wekken, zijn raad opvolgt en zegt ‘wat heeft
hij u lief.’
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Dat helpt altijd, verzekert zij. Eens had haar moeder gevraagd ‘hoe heeft hij mij dan
lief?’. ‘Boven alles’ had zij geantwoord en daarmede was de moeder tevreden gesteld.
Alles en allen werkten mede om het kind zoo vroeg wijs te maken, wij zouden
zeggen te demoraliseeren. Toen zij nog slechts twaalf jaar oud was, schreef Friedrich,
met wien zij zeer bevriend was haar ‘Wenn die Mutter etwa auch wissen will was
sie für eine Natur hat, so sage ihr nur politisch-erotisch, doch möchte das erotische
wohl überwiegend sein,’ en in een anderen brief komt het wonderlijke zinnetje voor:
‘Sage der Mutter, sie soll ja ein Auge auf Wilhelm (Schlegel) haben von wegen der
Paulinischen Liebschaft.’ (Met de familie Paulus waren de Schlegels bevriend).
In 1800 moest Caroline voor haar gezondheid de badplaats Bocklet bezoeken. Auguste
vergezelde haar en Schelling reisde met haar mee tot Bamberg, waar hij eenigen tijd
wilde vertoeven om de Brownsche geneesmethode te bestudeeren. Deze methode,
die uit Engeland was overgewaaid (de zg. Erregungstheorie) had tot grondslag de
gedachte dat het leven bestond uit het reageeren op prikkels en door het aanwenden
van prikkels behouden bleef. De aanhangers van deze geneeswijze schreven hun
patiënten veel wijn en ook opium voor. Bij de romantici vond zij veel ingang. Te
Bocklet trof Caroline de vreeselijkste slag, die haar kon treffen. Haar Auguste werd
ernstig ziek, Schelling kwam dadelijk uit Bamberg toe gesneld en behandelde het
kind volgens de nieuwe leer met opium, zij stierf na een kort lijden. Dit ingrijpen
van Schelling gaf aanleiding tot het gerucht dat hij Auguste door zijn kunsten had
vermoord, een gerucht dat openlijk verspreid werd en later ook in geschriften tegen
Schelling werd uitgespeeld.
De ongelukkige moeder voelde zich als eene, die als een schim op de aarde
rondwandelt en daar niets meer te zoeken heeft. Haar zorg gold nu in de eerste plaats
het monument, dat zij door den beeldhouwer Thorwaldsen voor
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haar kind liet vervaardigen. Het aandoenlijke einde van het begaafde meisje werd in
den kring der romantici diep gevoeld. Wilhelm Schlegel verklaarde bijna krankzinnig
van smart te zijn geweest. Friedrich wijdde haar een aandoenlijk gedicht ‘Der welke
Kranz’ en van alle kanten waren de rouw en de deelneming in Caroline's smart heel
groot. Maar Caroline, hoewel zij geheel haar verder leven om haar verlies bleef
treuren, zou niet geweest zijn, die zij was, als zij zich ook onder dezen slag niet weder
had opgericht en tenminste getracht had het leven weder met liefde te aanvaarden.
Zij verzocht haar man voor haar in Homerus de plaats optezoeken, waar het heet ‘de
harten der goeden zijn heelbaar’ want deze woorden had zij nooit in Homerus maar
wel in haar eigen hart gevonden.
Schelling was diep geschokt door den dood van het kind en tevens door de
geruchten, die hem tot haar moordenaar maakten. Die geruchten had Schlegel dadelijk
aan Caroline medegedeeld, een bewijs van gebrek aan takt, dat zij nooit heeft
vergeven. Heftig trok zij voor Schelling partij en de gemeenschappelijke smart en
ergernis, gevoegd bij de leegte en eenzaamheid, die zij na haar verlies moet gevoeld
hebben, schijnen de vruchtbare bodem te zijn geweest waarop haar liefde plotseling
tot rijpheid kwam. In haar brieven aan hem wordt tusschen ontboezemingen van
hevige smart plotseling voor het eerst een toon aangeslagen, waaruit vrouwelijke
hartstocht voor een beminden man spreekt. Hemelsbreed verschilt die van den toon
in haar brieven aan Schlegel: Nooit was daarin iets dat maar in de verte geleek op
uitdrukkingen als ‘Mein Herz, mein Leben ich liebe Dich mit meinem ganzen Wesen’
en later ‘Ich habe Dich geliebt, es war kein frevelhafter Scherz, das spricht mich
freij, dünkt mich.’ Caroline was nu vijfendertig jaren oud en kende zich volkomen
het recht toe te doen wat haar hart haar ingaf, zonder te vragen hoe dit er in de oogen
van anderen uitzag. Haar huwelijk met Schlegel, die den meesten tijd van haar
verwijderd leeft, is in haar oogen reeds lang geen huwelijk meer. Zij hebben het
trouwens altijd als een vrije verbindtenis
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beschouwd. Maar in deze nieuwe verhouding, die veel van een mariage à trois had,
scheen alleen zijzelve zich te kunnen schikken, gedurig moet zij Schelling tot geduld
en kalmte manen als deze zich bitter beklaagt niet meer te zijn dan de zielsvriend
der vrouw van een ander en Schlegel, die zich schijnbaar bij den toestand nederlegt,
wordt jegens Schelling steeds onaangenamer. Ook de correspondentie tusschen hem
en Caroline krijgt een verbitterden toon, zij beginnen over geldzaken te twisten. Maar
van een scheiding schijnt hij nog niet dadelijk te hebben willen weten, hetgeen
aanleiding werd tot bittere verwijten van den kant van Friedrich, die met Caroline
heeft gebroken. Friedrich verdenkt er Wilhelm van de ware verhoudingen niet te
w i l l e n zien en vindt het een onwaardige vernederende houding zich zoo bij
Caroline's omgang met Schelling neerteleggen. Hij schrijft aan Schleiermacher dat
hij niets tegen Caroline's liefde voor Schelling zou hebben, mits zij eerst van Wilhelm
wilde scheiden. Volgens hem speelde Caroline een dubbel spel, was het haar niet
ernst met haar scheidingsplannen en wilde zij beide mannen misleiden om beiden te
behouden. Reeds veel vroeger had hij in haar betreurd dat zij zoo groote behoefte
had - niet om te beminnen - maar om bemind en gehuldigd te worden. Of zijn
opvatting de juiste was is moeilijk te beoordeelen, men vergete niet dat Friedrich
onder den invloed stond van Dorothea Mendelssohn en dat deze en Caroline reeds
toen geslagen vijandinnen waren, wat haar oordeel niet welwillender zal gemaakt
hebben.
In ieder geval is de scheiding werkelijk tot stand gekomen en volgens Caroline's
verklaring met haar volle goedkeuring. Als reden gaf zij op wat Caroline von
Wolzogen ook reeds had aangegrepen om zich van haar eersten man te laten scheiden,
nl. dat haar gezondheidstoestand haar niet veroorloofde weer kinderen te krijgen en
zij Schlegel de mogelijkheid van vaderschap niet wilde onthouden. Zij zou altijd
achting en vriendschap voor hem blijven gevoelen. In werkelijkheid verschillen haar
brieven, na haar huwelijk met Schelling aan haar vroegeren man geschreven, niet
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veel van die, welke zij hem als zijn vrouw schreef. Het zijn gemoedelijke, hartelijke
epistels, waarin veel over letterkundige aangelegenheden voorkomt. Zij vordert hem
zelfs eens op om scheidsrechter tusschen haar en haar man te zijn in een geschil
over.... hexameters!
Caroline volgde Schelling naar Würzburg, waar hij een professoraat had gekregen
en stierf in 1809 aan dezelfde ziekte (buikloop) waaraan haar dochtertje was
bezweken. Onvermengd geluk heeft zij, in weerwil van de innigste liefde, toch ook
in dit huwelijk niet kunnen vinden. Zij is blij met een gelegenheid om eens ongemerkt
te kunnen uithuilen, want in zijn bijzijn moet zij haar tranen inhouden om het hart
van den besten man niet te verscheuren. Want het heimwee naar Auguste blijft haar
verteren en doet haar slechts met haar halve hart op aarde vertoeven, de andere helft
leeft in den hemel, waar Auguste is.
Caroline's dood gaf aanleiding tot heel wat beoordeelingen, gunstige en ongunstige.
Maar over haar beteekenis als vrouw van groote gaven schijnen allen het eens te zijn
geweest. Nog is het een genot haar pittige brieven te lezen. Schelling verklaarde van
haar dat zij een eigenaardig eenig wezen was geweest, dat men geheel of volstrekt
niet moest liefhebben.
Van de hand van Caroline is ons een ontwerp voor een roman bewaard gebleven1),
waarin zij een vrouwelijke heldin schetst, die waarschijnlijk de draagster is der idealen
van de schrijfster zelve. Deze heldin (Gabrielle) moest een zelfstandig en tevens een
beminnelijk wezen zijn. Bij een eerste kennismaking moest de dwaasheid (Thorheit)
het sterkst op den voorgrond treden. Dan het verstand. Die dwaasheid is het, die haar
verleidelijk maakt en die zij uit dartelheid aan de wereld toont. Maar in den grond
is zij waardig en edel en in het bezit van een schoone ziel. Haar geest moet gevormd
zijn en al laat zij zich door hartstochten meeslepen, die mogen haar nooit geheel
verblinden. Zij moet zelve kunnen gevoelen dat haar harts-

1) Medegedeeld door H. Waitz als bijlage bij Caroline's brieven. Pag. 383 dl. I.
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tocht misplaatst is, zij moet met overgave van zichzelve kunnen liefhebben, maar
dadelijk weder zichzelve toebehooren en zich nooit als de bedrogene voelen. Zij
moet uit instinkt vrij zijn van vooroordeelen maar vermijden de gebruikelijke zeden
te schenden, niet uit grondbeginsel maar uit bescheidenheid.
Dit hoog houden van een persoonlijkheid, die zich nooit geheel geeft, zich altijd
weer herneemt en uit eigen kracht en inzicht handelt, is kenschetsend voor Caroline.
Zij wilde teederheid en liefde in haar leven en waarschijnlijk was zij van dezelfde
meening als Caroline von Wolzogen, die verklaarde dat voor de vrouwen zonder
vrijheid en teederheid geen gelukkig uur kan slaan. Maar de vrijheid moest onder
alles behouden blijven en de teederheid mocht niet heerschen maar moest beheerscht
worden door den wil. Aan haar zou de schrijfster van Agnes von Lilien gedacht
kunnen hebben toen zij in haar roman verklaarde dat een hart, waarin zich veel
krachten ontwikkelden, geen man boven alles lief kon hebben.
Van de romantische idealen vinden wij in Caroline's leven in de eerste plaats den
drang naar persoonlijke vrijheid en het recht zichzelve te zijn, verwezenlijkt. ‘Wij
mogen nooit één worden, ieder van ons moet zichzelf blijven’ had zij eens aan
Schelling verklaard en zichzelve is zij ook gebleven onder alle omstandigheden. Zij
was trouw aan zichzelve en teekende zich zeer fijn in het volgende briefje uit den
tijd na den dood van Auguste, toen zij nog niet van Schlegel gescheiden was maar
haar liefde voor Schelling openlijk toonde:
‘Spotte nur nicht, Du Lieber, ich war doch zur Treue geboren, ich wäre treu
gewesen mein Leben lang wenn es die Götter gewollt hätten und ungeachtet der
Ahnung von Ungebundenheit die immer in mir war, hat es mir die schmerzlichste
Mühe gekostet untreu zu werden, wenn man das so nennen will, denn innerlich bin
ich es nie gewesen. Dieses Bewusztsein eben von innerlicher Treue hat mich oft böse
gemacht, hat mir erlaubt, mir wagend zu erlauben, ich kannte das ewige Gleichgewicht
in
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meinem Herzen. Könnte mich etwas Niederes vor dem Untergang bewahren in
meinem gefahrvollen Leben als dieses Höchste? Und wenn ich mir Verzweiflung
bereit hätte in der Verzweiflung der von mir geliebten? Ja, ich würde in Schmerz
darüber verzweiflen, im Gewissen nicht. Niemals könnte ich mit Jacobi ausrufen,
“verlasse Dich nicht auf Dein Herz.” Ich müszte mich verlassen auf mein Herz über
Noth und Tod hinaus und hätte es mich in Noth und Tod geleitet. Das ist m e i n
unmittelbares Wissen dasz diese Sicherheit sicher ist und könnte sie in mir verbrochen
werden so müszte sogleich die Vernichtung eintreten, für mich nämlich. Denn eine
Lehre ist das nicht und kann nicht mitgetheilt werden, eine unsichtbare Kirche wird
es aber doch wohl seyn. Du siehst ich nehme es mit der Treue im Groszen, aber
gewisz nicht um Dir zu entschlüpfen nur weil mir das so nahe liegt, insofern ich mir
treu bin, bin ich es auch Dir.’
Leefde in deze vrouw de onstuimige drang naar geluk en de behoefte in volle
vrijheid te mogen handelen naar den inspraak van het eigen hart, een andere vrouw,
die wij in haar voelen en denken willen bespieden, kwam door die vrijheid heen tot
een ander romantisch ideaal, namelijk dat van zichzelve onvoorwaardelijk en voor
altijd te geven aan wat het hart had gevonden om lief te hebben en juist daarin, in
die grenzenlooze liefde, zichzelve te verwezenlijken.
De echtromantische ziel trachtte het ideale geluk, - de blauwe bloem, waarnaar
ieder rusteloos zoekt, heet het bij Novalis - te vinden in een verheven stemming, in
een houding der ziel tegenover het leven. En dit romantische geluk, dat niet van
uiterlijke omstandigheden afhankelijk was, dat een vermogen was der ziel om alle
schoonheden van het leven tot eigendommen dier ziel te maken... weinigen die als
zij er zoo na aan toe zijn geweest deze blauwe bloem op hun pad te vinden. Want
als de bron in oude legenden, die alles verguldt wat men in zijn diepte werpt, was
haar liefde de bron, die alles wat zij omving met een goudglans overtoog. En noch
de
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grievendste teleurstellingen, noch de smartelijkste en kwellendste zorgen waaraan
haar leven toch zoo rijk was, hebben vermocht dien goudglans te verdonkeren.
Deze vrouw was Dorothea Mendelssohn1) en zij is het die verder in de eerste plaats
het onderwerp van deze studie zal zijn.

III.
Dorothea.
In de tweede helft der achttiende eeuw woonde te Berlijn de bekende joodsche
wijsgeer, Mozes Mendelssohn, een man, die wel met Lessing's Nathan der Weise is
vergeleken. Zijn huis was het brandpunt eener élite uit de meer ontwikkelde joodsche
jeugd dier dagen, waaruit hij denkers en dichters vormde. Maar ook in de
niet-joodsche wereld had hij een grooten aanhang. Vooral oefende hij veel invloed
uit op de jonge vrouwen, met wie hij in aanraking kwam. Levend in een engen kring
van bekrompen huishoudelijkheid, dikwijls ook zich vervelend in het nietsdoen van
een rijke omgeving, of een plantenleven leidend in een huwelijk zonder eenigen
nauwen band met den door de ouders uitgekozen echtgenoot, wierpen de meest
intelligenten onder deze vrouwen zich met hartstochtelijken geestdrift en een waren
honger naar geestelijk leven, in de banen, die hij voor haar ontsloot. Maar de eenige
studie,

1) Zie voor de brieven van Dorothea Mendelssohn:
Dorothea von Schlegel geb. Mendelsohn und derer Söhne Johannes und Philip Veit.
Briefwechsel im Auftrag der Familie Veit herausgegeben von Dr. J.M. Raich.
Caroline und Dorothea Schlegel in Briefen. Herausgegeben von Ernst Wieneke. Weimar
1914.
Briefe von Dorothea und Friedrich Schlegel an die Familie Paulus. Herausgegeben von
Rudolf Unger. Berlijn 1913.
Verder bevinden zich nog brieven van haar in de ‘Mittheilungen’ van het ‘litt. Archiv’ te
Berlijn, in uitgaven van biografischen aard als: Franz Deibel, ‘Dorothea Schlegel als
Schriftstellerin’, Palaestra XI. Berlijn, 1905 en in een artikel van L. Geiger, ‘Dorothea Veit
Schlegel’ in de Deutsche Rundschau, Juli 1914.
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die binnen haar bereik viel, was de studie der letterkunde. Daar deze vrouwen meestal
gehuwd waren met mannen uit de handelswereld, die opgingen in hun zaken en niet
als zij den tijd hadden zich te ontwikkelen, streefden zij in voelen en denken haar
mannen spoedig ver vooruit, vandaar de diepe disharmonie in zoo menig huwelijk
uit die kringen. Er ontstond wat men een vrouwelijke Goethegemeente zou kunnen
noemen, er vormden zich salons, waarin schoone, ontwikkelde, geestige jodinnen
geleerden, dichters en kunstenaars ontvingen en waarin zelfs de hoogste adel en
prinsen van den bloede gaarne verkeerden. Twee huizen werden vooral tot
middelpunten van het bloeiend letterkundig leven, namelijk dat van den arts Markus
Herz, een vurig aanhanger van Kant, en zijn beroemde vrouw Henriette, de vriendin
van Schleiermacher, en dat van den bankier Levi, de vader van de latere Rahel von
Varnhagen. De vrouwen uit dezen kring hadden in bijzondere mate de gave
sluimerende of verborgen krachten en gevoelens in anderen wakker te roepen. Zij
waren geboren vertrouwelingen. Maar het leven, dat zij zelve leidden was er ook
een, waarin de beste krachten der ziel ontwikkeld worden. Zij leefden weinig naar
buiten, zij verspilden zich niet, maar allen verheerlijkten de stille uren, waarin zij
aan de ontwikkeling van haar geest arbeidden of door kunst of bespiegeling haar
gemoed verrijkten. Allen verkozen zij de eenzaamheid boven het bezoeken van
gezelschappen of den omgang met wat zij niet zonder zelfverhefing ‘gewone
menschen’ noemden.
Aan dit gevaar, zich boven haar omgeving verheven te voelen en de daaruit
voortvloeiende verheerlijking van zichzelven en een kleinen kring van geestverwanten,
zijn zij allerminst ontkomen. Zij trachtten elkander de kunst te leeren om met gewone
menschen om te gaan en achtten den tijd verloren, dien zij moesten wijden aan
‘fremde Existenzen’, die haar niets voor geest of gemoed gaven. Maar het kon
moeielijk anders, waar buiten den kleinen kring zoo veel bekrompenheid en alles
nivelleerende alledaagschheid werd gevonden. De contrasten waren buiten-
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gewoon schril en de overgang werd natuurlijk gevormd door haar, die zonder
innerlijken rijkdom, door aanstellerij zich den schijn wilden geven tot de uitverkorenen
te behooren. Van iedere beweging of nieuwe geestesrichting zijn dit de caricaturen.
In dezen kring nu van nieuw en krachtig strevend geestelijk leven, groeide Dorothea
Mendelssohn - of Brendel, zooals zij in haar jeugd genoemd werd - op en had zij
haar vriendinnen, waartoe in de eerste plaats Henriette Herz en Rahel Levi behoorden.
Ook Caroline von Dacheröder, later de vrouw van Wilhelm von Humboldt. In het
huis van haar vader verkeerde zij met de meest vooruitstrevende en intelligente
geesten, die Berlijn rijk was. Zij maakte lid uit van den zg. Tugendbund, een
vereeniging door Henriette Herz gesticht, een soort geheime loge (het stichten van
geheime loges was in die dagen een manie), waarin men werd opgenomen na een
proeftijd te hebben doorstaan. Het doel der vereeniging was ‘Beglückung durch
Liebe’ en daar de graad van het geluk, dat ware liefde schenkt, in nauw verband staat
tot den graad der zedelijke volmaaktheid van hem of haar, die men liefheeft, streefde
elk der leden in de eerste plaats naar zedelijke volmaking. De leden hadden onder
elkander elken scheidsmuur, die de conventie opwerpt, omver gestooten en kenden
zich de vrijheid toe iedere vreugde te genieten, die niet met het verlies van hoogere
genietingen betaald werd. Zij schreven elkander brieven vol gevoelszwelgerij, waarin
zij hun innigste gewaarwordingen ontleedden, wisselden ringen en silhouetten en
deden elkander de intiemste mededeelingen. Aan dit gevaarlijk spelletje deden
getrouwden even druk mede als ongetrouwden. De hang tot ziekelijke
zelfbespiegeling, die giftige plant, die in die dagen toch reeds zoo welig tierde,
woekerde op dezen bodem des te vrijer voort. Alle overspannen gevoelens vierden
hoogtij. De goddelijke Werther was de held van alle meisjesdroomen, een dertienjarige
vriendin van Dorothea ontving dien ‘Trost der unglücklich Liebenden’ van een vriend
ter lezing. Zij zond hem het boek terug, voorzien van duizend onderstrepingen
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en begeleid van een gloeiend briefje. Bitter beklaagde zij zich over de ‘gemeenheid’
van haar mentor Mendelssohn, die het boek uit het venster wierp, na haar flink de
les te hebben gelezen omdat zij God en godsdienst zoo had kunnen vergeten.
Maar Mendelssohn ging lang niet in alle opzichten met de nieuwe denkbeelden
mee en een eigenaardig verschijnsel was het zelfs dat hij, die beweerde zich van de
joodsche geloofswaarheden te hebben vrijgemaakt, streng de hand hield aan alle
gebruiken en riten der joodsche kerkleer, zelfs in die mate dat Dorothea later
verklaarde om die reden den joodschen godsdienst te haten. Maar er was nog een
ander punt, waarop de invloed van den vader bij Dorothea het tegenovergestelde
bereikte van wat hij zou gewenscht hebben. Geniale en geleerde vaders zijn nog niet
altijd de meest geschikte personen om hun eigen kinderen te begrijpen. Als
Mendelssohn het hartstochtelijke gemoed van Dorothea, met den sterken drang alles
heftig tot zich te trekken wat het begeerde, en de door haar omgeving aangewakkerde
behoefte om iets te zijn, om voldoening te vinden in het gebruiken van eigen gaven
en krachten, beter had begrepen, zou hij zich wel twee maal bedacht hebben eer hij
haar dwong tot een huwelijk met een, niet door haar zelve maar door hem voor haar
begeerden man. Volgens joodsch gebruik dacht hij waarschijnlijk al zeer goed voor
het meisje te hebben gezorgd toen hij haar uithuwelijkte aan den bankier Veit, een
degelijk rechtschapen man, van onkreukbare eerlijkheid, maar wiens goede
eigenschappen nu juist niet van dien aard waren om een dweepend, in verheven
gevoelens zwelgend, naar ontwikkeling en wijder levenskring smachtend, jong meisje
te bekoren. Trouwens van die aspiraties van het jonger geslacht, dat rond hem
opgroeide, begreep Mendelssohn zelf niet veel meer. Met al zijn geleerdheid en
ontwikkeling was hij toch niet in staat het nieuwe geluid, dat in de wereld hoorbaar
werd, te onderkennen en te waardeeren, noch de fantastische dweeperijen der jongeren
in zuiverder banen te leiden.

Onze Eeuw. Jaargang 16

191
Volgens sommigen op haar zestiende, maar volgens andere levensbeschrijvers op
haar negentiende jaar, trad Dorothea dus in het huwelijk met Simon Veit, bij wien
zij vier zonen kreeg, waarvan twee jong stierven, maar de twee anderen, Johannes
en vooral Philip later bekendheid als schilders verkregen. Al heel spoedig voelde de
jonge vrouw zich bitter onbevredigd. Zij, met haar brandend verlangen iets te doen,
dat buiten de enge sfeer van haar tehuis lag, om zich, zooals zij het noemde, van de
‘lumpige Mittelstrasze’ te verwijderen, vond voor haar gevoelens al heel weinig
troost en weerklank bij den nuchteren Veit, die veel ouder was dan zij en in
ontwikkeling bovendien verre haar mindere. Tot de idealen van een vrouw als
Dorothea behoorde het innige samenleven met den man, het aandeel hebben aan zijn
geestelijke werkzaamheden. Zij drijft dit zelfs zoo ver dat zij in haar dagboek1)
opteekent: ‘Zu einer rechten Ehe gehört notwendig dasz die Frau sich auch für die
Geschäfte des Mannes interessirt und soviel möglich daran theil nimmt. Es giebt
kein Fach und keinen Stand in welchem sie dies nicht mit Anstand, ja mit Anmuth
zu thun vermöchte, Männer die ein Amt bekleiden wo dies nicht möglich ist, diese
müszten nicht heirathen.’
Die laatste eisch is wel wat kras, maar de geheele uitlating teekent haar met haar
brandend verlangen naar samen leven en werken met een man, tot wien zij zou kunnen
opzien. Want ook dit maakte deel uit van haar huwelijksidealen, zij wilde niet de
meerdere zijn maar zich vrijwillig buigen en zich onderwerpen aan een man, dien
zij boven zich voelde. ‘Und er soll Dein Herr sein, diese Worte des Schöpfers sind
nicht Moralgesetz sondern Naturgesetz und als solches liebevolle Mahnung und
Erklärung’ lezen wij eveneens in haar dagboek.
Zulke idealen moest zij evenwel in zichzelve opsluiten en bitter beklaagde de
vrouw van den rijken bankier zich over het feit dat zij niets, volstrekt niets te doen
had. Zij

1) Dorothea's Dagboek komt voor in de Brievenuitgave van Dr. Raich.
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wierp zich zelfs, om de leegte te verdrijven op sociaal werk, voorzooverre dat in die
dagen bestond, door het stichten van een klein opvoedingstehuis voor behoeftige
kinderen. Evenwel, zij bleef zich ongelukkig en onbevredigd gevoelen. Een poging
om haar huis tot een middelpunt van geestelijk leven te maken, stuitte af op den
onwil van Veit, die niets voor de jonge heethoofden der nieuwe richting voelde. Zij
troostte zich door met een paar vriendinnen en enkele studenten drama's met
rolverdeeling te lezen, iets dat evenals tooneelopvoeringen in den huiselijken kring,
zeer in de mode was.
Op hen, die haar in die dagen in haar huiselijken kring zagen, maakte zij een zeer
treurigen indruk. Wilhelm von Humboldt, die Dorothea al van kind af kende, en in
1790 te Berlijn vertoefde, schrijft aan zijn verloofde, dat Brendel zich altijd gelijk
blijft en zich prachtig houdt maar dat haar levenswijze haar schijnt te slopen en haar
zelfs alle vrouwelijke gratie rooft. Wat innerlijke waarde aangaat, verklaart hij, stelt
hij haar boven elke vrouw, die hij te Berlijn ontmoet, maar hij vindt het pijnlijk met
haar te verkeeren, omdat hij haar zoo goed kent en weet hoeveel meer zij zou kunnen
zijn dan zij nu is. ‘Zij is onbeschrijfelijk ongelukkig’ heet het in een anderen brief1),
‘als je dien man - Veit - eens kende. Het is niet te zeggen hoe plat en leeg en hard
en oudewijfachtig als hij is.’ Dorothea zelve vindt hij ook hard geworden uit
vertwijfeling, met een lachje, zooals men lacht om niet te weenen. Zij is het levende
beeld der vernieling van een schoonen, heerlijken bloei en daarbij zoo eenzaam.
Niemand, die haar begrijpt. Haar eigen man begreep haar ook zoo slecht dat hij
volstrekt niets bemerkte van wat in haar omging en heel verwonderd was toen hij
moest hooren dat haar huwelijk niet gelukkig was.
Nu zijn de oordeelvellingen van von Humboldt over Veit misschien wel wat
partijdig, want die bekrompen, nuchtere bankier gaf later blijken van echte goedheid
en

1) Wilhelm und Caroline von Humboldt in ihren Briefen. Herausgegeb. von Anna von Sydow
II, Berlijn 1906.
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rechtschapenheid, maar zijn vrouw en haar vrienden waren toen niet gestemd om dit
in te zien, verbittering en teleurstelling maken licht onbillijk.
In 1798 viel het groote keerpunt in haar leven. Toen kwam de jonge Friedrich
Schlegel naar Berlijn om de uitgave van het Athenäum, het tijdschrift dat hij met
zijn broeder Wilhelm tot het orgaan der romantiek zou maken, voor te bereiden.
Schleiermacher, die zich dadelijk bij hem aansloot en na eenigen tijd zijn beste vriend
werd, beschrijft hem na de kennismaking als een jonge man van vijfentwintig jaren
met een zoo uitgebreide kennis, dat men niet begrijpt hoe iemand op dien leeftijd al
zoo veel kan weten en daarbij zeer origineel en tevens van een zoo superieuren geest,
dat hij slechts met grooten eerbied van hem kan spreken. Onbegrijpelijk snel en diep
drong deze geest in iedere wetenschap en ieder systeem door1). Te Berlijn werd de
jonge Schlegel, van wien iets zeer meeslepends uitging door zijn geestdrift en
fonkelend vernuft en die onlangs naam had gemaakt door een essay: ‘Von den Schulen
der Griechischen Dichtkunst’, zeer welwillend ontvangen. Hij liep toen met het plan
rond de geheele kultuurgeschiedenis der menschheid in haar verschillende onderdeelen
te bestudeeren door het naspeuren der wetten, die die onderdeelen beheerschen. Het
op te richten tijdschrift zou zich op letterkundig, wijsgeerig, ethisch, aesthetisch en
godsdienstig terrein bewegen en op elk terrein de nieuwe denkbeelden propageeren.
Is het wonder dat Dorothea het een gebeurtenis in haar leven achtte met dezen man
kennis te maken?
Dit had plaats op een Julidag en weldra voelden beiden nu te hebben gevonden
waarnaar hun heimwee uitging. Dorothea was toen vijfendertig jaren oud en verre
van mooi, alleen haar groote sprekende oogen en bijzonder lieve stem maakten haar
uitwendige bekoring uit. Schlegel leerde haar de romantische idealen en opvattingen
kennen. Zij had hem dadelijk geboeid door haar hartstochtelijk belang-

1) Wilhelm Dilthey. Leben Schleiermachers. Berlin 1800.
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stellen in het intellectueele leven van haar tijd. Later beschreef hij haar als slechts
levend voor liefde, muziek, geest (de door de romantiek zoo hoog geschatte Witz)
en wijsbegeerte. Was het niet te verwachten dat denkbeelden als: iedere
persoonlijkheid heeft recht vol en ongehinderd te mogen leven naar de inspraak van
het eigen gemoed; een huwelijk zonder liefde is geen huwelijk maar een vernedering;
in een waar huwelijk moeten ziel en zinnen gelijkelijk de ware voldoening smaken;
de vrouw moet de geestelijke vriendin van den man zijn; een band, die de harten niet
langer verbindt, niet te ontbinden is een zonde tegen de natuur; enz. in het
onbevredigde, naar harmonie en medegevoel smachtende hart van Dorothea, dadelijk
wortels zouden schieten? Van het oogenblik af dat zij deze opvattingen als waar
erkende was haar lot beslist. Maar haar wachtte nog een bange strijd. Wel waren de
schellen Veit van de oogen gevallen, toen Dorothea zijn huis verliet om de geliefde
van Schlegel te worden, maar in een scheiding wilde hij nog niet toestemmen. De
stemming van Dorothea jegens hem werd steeds bitterder, vooral ergerde hij haar
als hij ‘weende en trachtte haar te roeren.’
In datzelfde jaar 1798 werd toch werkelijk de scheiding uitgesproken, waarbij wel
de beide kinderen aan Veit werden toegewezen, maar Dorothea toch den jongsten
zoon Philip bij zich mocht houden, op voorwaarde evenwel dat zij niet zou trouwen.
Zij betrok een kleine woning in een afgelegen straat, leefde van een klein jaargeld,
dat Veit haar voor de opvoeding van Philip had toegezegd en ontving daar den
geliefde, met wien zij spoedig samenwerkte en die bij haar zijn Lucinde schreef. Aan
Caroline berichtte hij in die dagen ‘wenn Sie uns sähen, bei und mit der Lucinde,
würde ich Ihnen vorkommen wie der wilde Jäger, Dorothea wie der gute Geist zur
Rechten und Tieck wie der böse zur Linken. Er vergöttert sie etwas und nimmt dabei
alles in Schütz, wobei Dorothea schüchter ist und sie vielleicht tadeln würde.’ Hij
roemt ook in het bijzonder in haar dat zij zoo weinig beslag op zijn tijd legt. Hij at
dagelijks bij haar met Fichte. En dan renden, zooals Doro-
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thea beschrijft haar filosofen soms al redeneerend, zoo druk de kamer op en neer,
dat zij haar brief niet kon vervolgen.
Friedrich is volkomen overtuigd van de hartelijke deelneming van Wilhelm en
diens vrouw in zijn geluk. Toen Dorothea's echtscheiding een zoo goed als voldongen
feit was, schreef hij aan zijn oude vriendin om haar te verzoeken zich er in te
verheugen dat zijn leven nu grond, middelpunt en vorm had gekregen. Hij voelt zich
een ander mensch geworden. ‘Gij zult zien, ik ga nu praktisch worden, ik spaar al’
gekscheert hij maar meestal is wat hij schrijft een jubeltoon over gevonden rust en
nieuwe levensvreugde. Van zijn jeugd af had hij met zichzelven en de omstandigheden
te worstelen gehad. Eerst studeerde hij in de rechtsgeleerdheid maar deze vermocht
niet hem te boeien, de geschiedenis van het recht deed dit meer dan de
rechtsgeleerdheid zelve. Al heel vroeg ging hij op in de studie van geschiedkundige,
aesthetische en wijsgeerige boeken, waardoor hij een algemeene ontwikkeling
verkreeg, die die zijner tijdgenooten verre overtrof. Zijn voornaamste hartstocht op
dit gebied gold de studie der antieken en die der oostersche talen. Nog in zijn studietijd
deden treurige ondervindingen met vrouwen, van den aard als in de Lucinde worden
beschreven, hem zich in zichzelven opsluiten. Hij gaf zich over aan de
zelfbespiegeling, die dreigde zijn geheele leven te bederven. Daarbij had hij zich in
een periode van losbandigheid, volgend op een groote teleurstelling, zoo diep in
schulden gestoken, dat hij zich daarvan nooit meer heeft kunnen bevrijden, en dat
niettegenstaande zijn broeder hem steeds op zijn verzoek met geld heeft bijgesprongen.
Diep heeft Friedrich gezucht onder de noodzakelijkheid geld te verdienen, wat zijn
geest belette zich geheel te ontplooien en hem den tijd roofde, dien hij aan zijn
eigenlijke studie zou willen geven. Vooral een liefdesdrama, dat zich te Leipzig had
afgespeeld en waarvan hij de bitterheid nooit geheel heeft overwonnen, had zijn
gemoed vergiftigd. Zijn brieven aan zijn broeder uit die periode zijn vol van een
groote neerslachtigheid, van een soort zelfverachting en van iets, dat hij zelf als een
soort
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zielsziekte aanduidt. Hij gevoelt zich eenzaam en beklaagt zich dat de menschen
hem interessant vinden en hem uit den weg gaan. Hij zou beminnelijker zijn als hij
bemind werd.
Toen hij nu te Berlijn kwam, bloeide daar voor hem een nieuw leven op. Hij sloot
zich daar geestdriftvol aan bij de Goethe-gemeente en sloot vriendschap met Tieck
en Schleiermacher. De geestverwanten begroetten in elkander hun eigen idealen, het
Athenäum werd opgericht en de romantische school geboren. En nu kwam tot hem
de liefde in een vorm, zooals hij dien nog nooit had leeren kennen en vond hij de
goede genius, die over geheel zijn verder bestaan met nooit verflauwende toewijding
zou waken, zoo dat later de biograaf van Dorothea's zoon Philip, Martin Spahn, met
recht heeft kunnen schrijven dat het meer de roem was van Dorothea dan van Schlegel
zelven dat hij, in weerwil van de vernietigende nawerking zijner jeugddwaasheden,
nog iets onvergankelijks heeft kunnen voortbrengen.
Niemand in den romantischen kring nam aanstoot aan de onwettige verhouding
van het paar, allerminst Wilhelm en Caroline. Zelfs trad Schleiermacher als verdediger
en beschermer op, hoewel hij wenschte dat Dorothea zich zou laten doopen en
trouwen. (Volgens de wet kon een Christen niet met een ongedoopte Jodin trouwen).
Margaretha Hiemenz laakt in haar biografie van Dorothea1), deze omdat zij liever
een onzedelijk leven wilde leiden dan afstand doen van haar kind. Maar Dorothea
vatte dit geheel anders op. Haar kind was nog zoo jong en had de moeder noodig,
het had haars inziens de eerste rechten en zij moest er aan goedmaken dat zij het van
den vader had beroofd. Het was juist haar plicht en tevens een soort boetedoening
haar naam en maatschappelijke positie aan hem opteofferen, nu haar stap dit eenmaal
noodzkelijk had gemaakt. Over dit punt schreef zij aan Schleiermacher:
‘Sie behaupten Sie hätten keinen Respekt für meine

1) Dorothea von Schlegel von Margaretha Hiemenz, Freiburg 1911.
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Gründe mich nicht trauen und taufen zu lassen? Wie so dass? Verdiente die Absicht
wenigstens nog mittelbar Einflusz auf die Erziehung meiner Kinder zu haben, keine
Achtung? So weisz ich doch nicht womit ich sie sonst bei Ihnen erhalten konnte,
besonders da ich ein solches Glück versage blos dieser Absicht zu gefallen.’
Reeds toen schijnt het denkbeeld zich te laten doopen voor haar met haar afkeer
van het joodsche geloof, waaraan de starre handhaving der overgeleverde
godsdienstige gebruiken van Mendelssohn niet weinig schuld had, iets aanlokkelijks
te hebben gehad.
In den laatsten tijd vóór en den eersten tijd na haar scheiding voedde Dorothea
een felle verbittering jegens Veit, die zich soms op onverkwikkelijke wijze uitte.
Hoe zij gestemd was leeren wij het beste kennen uit een brief aan haar vriend
Brinckmann1), die luidt:
‘Seit drei Wochen bin ich nach vielen Contestationen-Scenen - nach manchem
Schwanken und Zweifeln endlich von V. geschieden und ich wohne allein. Aus
diesen Schiffbruch, der mich von einer langen Sklaverei befreit, habe ich nichts
gerettet als eine sehr kleine Revenue, von der ich doch nur aüsserst sparsam leben
kann, vielen guten frohen Muth, meinen Philip, einige Menschen, mein Klavier und
das schöne Bureau, das ich von Ihnen habe und vor dem ich Ihnen jetzt schreibe. Da
haben Sie in weinigen Worten Alles was ich nun besitze - aber wie soll ich Ihnen
vorrechnen was ich Los geworden bin? Jetzt, jetzt wünschte ich Sie wären wieder
einmal in unsrer Mitte, Sie thäten mir grausames Unrecht, lieber Freund, wenn Sie
nicht recht überzeugt wären dasz ich oft sehr oft mit der freundschaftlichsten
Theilnahme Ihrer gedenke. Ich wenigstens habe den besten Glauben dasz wären Sie
jetzt hier ich dürfte Sie mit zu der kleine Zahl Auserwählten zählen, die ich bei dieser
Gelegenheit bewährt

1) Gustav von Brinckmann, een Zweed, die jaren lang in Duitschland studeerde en met de
intellectueele kringen, vooral met Schleiermacher, in verbinding stond. Als attaché aan het
zweedsche gezantschap vertoefde hij een tijdlang te Berlijn.
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gefunden habe und würdig meine Freunde zu heissen. O lieber Brinckmann ich habe
manche Menschen kennen gelernt bei diesen Vorfall, der meine ganze Wachsamkeit
erforderte - meine lange Unthätigkeit verhinderte es bis jetzt; es war mir nichts
wichtig genug es zu untersuchen, nicht einmal die Menschen die sich meine Freunde
nannten, wenn ich auch nur diesen Vortheil davon hätte, es wäre schon der Mühe
werth. Wie durch einen Zaubersschlag kam mir Ihr Brief gerade jetzt in einen Moment
wo ich seit langer Zeit einmal recht lebhaft, recht tief im Herzen das Bedürfniss fühle,
alles was mir lieb, was mir werth ist recht eng um mich zu versammlen und mich
meines erworbnen, meines kostbaren Eigenthums zu erfreuen, wie eine freygelassene,
die nun erst etwas ihr Eigen nennen darf, nachdem sie sich selbst angehört und nun
mit eifersüchtiger Sorgfalt es bewacht. Denken sie sich mein Gefühl, so lange ich
lebe, ist dies das erste Mal dass ich von der Furcht frei bin eine unangenehme
Unterhaltung, eine lästige Gegenwart, oder gar eine demütigende Grobheit ertragen
zu müssen. Kaum fühle ich mich noch recht - noch bis jetzt ist es mir wie einer, der
lange eine grosse Last getragen, er glaubt sie noch zu fühlen nachdem er ihrer schon
längst entledigt ist. Jetzt bin ich was ich längst hätte sein sollen, lieber Freund! Jetzt
bin ich glücklich und gut, - keine Gruseley mehr, keine Beschämung. Vielleicht
würden Sie mich auch nicht mehr so hart finden, ich lebe in Frieden mit allem was
mich umgiebt. Es war noch eben Zeit, - hätte ich diesen letzten glücklichen Moment
nicht festgehalten und benützt, so wäre es dann zu spät gewesen, und - glauben sie
mir - ich hätte es nicht ertragen - was die Welt ein geehrtes Alter nennt, wäre für
meine Ueberzeugung ein schmachvolles Alter gewesen, und den wollte ich nicht er
leben - mein Tod was beschlossen wenn ich hätte unwürdig leben müssen’1).
Is Dorothea nu nog geheel onder den indruk van de

1) De brief, waaruit hier een gedeelte is aangehaald, is te vinden in Deibel's ‘Dorothea als
Schriftstellerin’ pag. 160.
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kwellingen, die haar huwelijksleven haar deed ondergaan en onder dien indruk
onrechtvaardig genoeg alles aan Veit te wijten, langzamerhand komt een beter, milder
geest over haar, begint zij te begrijpen dat hij waarlijk niet alleen te veroordeelen is
en groeit in haar de waardeering van zijn niet te verloochenen goede eigenschappen.
Tegenover haar zonen, toen die wat ouder werden, heeft zij hem ook steeds hoog
gehouden. Zij was hem innig dankbaar, dat hij haar den kleinen Philip liet, is altijd
met hem in correspondentie gebleven, zond hem later een exemplaar van haar roman
en vervaardigde het volgende gedichtje bij een beurs, die zij hem ten geschenke gaf:

Dorothea an Simon Veit mit einer Geldbörse.
Der Irrthum nie missbraucht und nie den Schwächen,
Auf Freundes Kosten nie den Reichthum mehret,
Den schnöden Vortheil waget zu verlachen,
Verschmähend tief was Redlichkeit nicht lehret.
Den Klugheit nur und Fleiss zum Reichen machen,
Der den erworbnen Schatz stets milde leeret Zum Füllhorn wird die Gabe seiner Händen,
Das tief bewahrt um reicher dann zu spenden.

(Wordt vervolgd.)
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Holland in oorlogstijd
Door Jhr. Mr. H. Smissaert.
In den rustigen sleur van het gewone alledags-gedoe leert men het karakter van een
mensch, ook van een volk, niet zoo goed kennen, als wanneer beproevingen of
gevaren nabij zijn; dàn treden van het karakter de sprekende trekken meer naar voren,
worden de scherpe kanten duidelijker zichtbaar; dàn blijkt ook helderder welke
deugden door overdrijving ondeugden worden, blijkt tevens welke tot nu toe
sluimerende goede eigenschappen op den bodem van de ziel rusten en thans, gewekt,
de daden besturen, de gedachten leiden. Zoo was er reeds sedert Augustus 1914
gelegenheid te over, het Hollandsche volkskarakter beter te leeren kennen dan in
minder bewogen tijden mogelijk was.
Wat bij een onderzoek in die richting dadelijk en sterk treft, is de bij ons trouwens
van ouds bestaande eigenschap, die met een onvertaalbaar en zuiver-hollandsch
woord als ‘leukheid’ kan worden aangeduid, een geestesplooi, die, al naar 't valt, in
gelukkige en... minder-gelukkige uitkomsten zich openbaart, die ten goede en - bij
overdrijving - ten kwade werkt. Zij is nog iets anders, deze nationale leukheid, dan
onverschilligheid, dan opti-
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misme; zij oordeelt, dat ook het dreigend-uitziende wel zal losloopen, dat de dingen
allicht in de praktijk wat meevallen; dat ‘het te wagen is’; zij doet den ondernemenden
man vragen: ‘wat zal me gebeuren?’ en: ‘waarom zou 't mij niet lukken?’ Zij bestaat
voor een goed deel uit - ware of voorgewende - onaandoenlijkheid en kan, door een
willig voorbijzien van mogelijke gevaren, tot aanpakken in grooten stijl, tot
bewonderenswaardige daden leiden. Zij is een reeds eeuwen-oude, nationale
Hollandsche eigenschap, bron van groote dingen in onzen besten tijd. Toen Spanje
ons den weg om den Zuid naar Indië afsloot, zochten wij dien om den Noord. En wij
deden in die jaren zooveel meer dan dat. Van ons kleine land maakten wij de
stapelplaats van Europa; wij stichtten een groote koloniale onderneming; wij
koloniseerden naar Oost en West, voerden oorlogen ter zee met Engeland, te land
met Frankrijk, beheerschten de politiek in het oude werelddeel.... Klinkt het woord
‘leukheid’ te huiselijk, te familiaar, te laag en te klein voor de eigenschappen, welker
bezit ons tot dit alles in staat stelde? Mij dunkt, mits men den term wel versta, dan
mag, dan kan men daarmee toch aanduiden de stemming, waarin zij leefden, die,
zonder zelven er verbaasd over te zijn of vooraf ze als onuitvoerbaar te verwerpen,
zoo groote dingen ondernamen en tot stand brachten. Zij oordeelden dat dit alles te
wagen was; waarom zou het hun niet kunnen gelukken? Zij waagden en wonnen,
alsof 't vanzelf sprak, gingen met groote stappen verder zonder angstig vooruit te
zien wat aan de kromming van den weg hen wel wachten kon. ‘Komt tijd, komt
raad’. Mislukking spoorde aan tot een nog beter voorbereide poging; bleek een pad
versperd, men koos snel een ander, dat ook tot het doel voeren zou. In een stemming
van leukheid trokken zij uit naar een ver ververschiet; waarom zouden zij er niet
komen? Waarom het gevaar juist hen treffen?
In onze dagen leeren wij van deze nationale eigenschap wel heel goed den zelfkant
kennen. Van alle zijden om ons heen is er oorlog; zoolang die duurt - en hoe

Onze Eeuw. Jaargang 16

202
vaak werd reeds veler verwachting op een nu toch zeker nabijzijnd einde weer
teleurgesteld! - blijft ons land in een uiterst neteligen en tijdens de voortzetting steeds
neteliger toestand verkeeren, blijft ook het gevaar van ons door andere Rijken of
door de omstandigheden opgedrongen deelneming in toenemende mate bestaan. En
wanneer dan eenmaal het gewenscht einde zal gekomen zijn, dan zullen andere, in
haar soort niet geringere moeilijkheden voor ons rijzen, van welker aard en omvang
wij nu, niet wetende hoe het einde zijn zal en welke dan de positie der andere Rijken
in Europa (en daarbuiten) zal wezen, ons nog geen klare voorstelling kunnen maken.
Maar dit beseft wel ieder, die daarover zijn gedachten laat gaan, dat alsdan, hoe het
ook loope, allerlei lastige vraagstukken van staatkundigen en economischen aard aan
ons volk en zijn leiders ter oplossing zullen worden voorgelegd; dat meer dan ooit
ook de beste staatsmanskunst en de krachtigste leiding te rekenen zullen hebben met
de werking van factoren, waarop die beide geen of nauwelijks eenigen invloed zullen
kunnen oefenen; dat in elk geval de toekomst voor ons land en ons volk in totnogtoe
ongekende mate onzeker is en vol van dreiging....
Maar bij hoevelen in Holland vindt men dit inzicht? De leukheid zet er zich
overheen. Het zal wel losloopen! Ze zijn niet zoo weinigen, de Hollanders, die men
er telkens aan zou willen herinneren dat er zoo iets als oorlog is in Europa, thans, en
misschien nog wel voor 'n poosje. Bestond bij hen niet zulk een ongeloofelijke
zorgeloosheid voor heden en den dag van morgen, veel ten onzent zou anders zijn.
Zeker, wij hebben de dagen van ‘paniek’ gekend, waarin de openbare meening hevig
verontrust was en dat uitte op die onberedeneerde wijze, waarop nu eenmaal elke
door schrik bevangen menigte haar radeloosheid manifesteert. Maar toen men zag
dat onze krachtige, rustige bestuurders al het mogelijke doen zouden om het gevaar
te bezweren en dat dit gevaar niet in den scherpsten vorm bleef dreigen, herstelde
zich niet alleen geleidelijk het publiek vertrouwen, maar sloeg bij velen de stemming
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om in eene, die slechts gepast zou hebben indien toen en nu reeds alle gevaar voor
thans en straks was geweken. De Hollander, in één hachelijk oogenblik uit zijn
evenwicht gerukt, slingerde terug in zijn vorigen stand en zag met leukheid toe, hoe
het nu verder in het overige deel van Europa wel gaan zou, in zijn ziel er van overtuigd
dat het zaakje nu verder voor hem wel zou losloopen, dat hij in elk geval er niets aan
kon doen en dus het beste deed zijn eigen belangen onder dit alles zoo goed mogelijk
te behartigen. Kom, kom, het zou zoo'n vaart niet loopen...
Deze, laat ons maar weer zeggen: leuke stemming openbaarde zich in allerlei, dat
men deed of naliet, consequent natuurlijk, gegeven nu eenmaal de opvatting! Waartoe
b.v. zou men zuinig zijn, zich verschillende kleinere of zelfs grootere weelde-uitgaven
ontzeggen? Niet in alle kringen dacht men zoo over de onnoodigheid der beperking
van het budget. Zij, die in en door den oorlog hun inkomsten zagen verminderen,
behoefden de les niet meer te leeren, zagen zich vanzelf genoopt de tering te zetten
naar de geringere nering. Voor anderen bood juist de oorlogstijd allerlei (geoorloofde
en minder of niet geoorloofde) goede kansen; deze ‘O(orlogs)-W(inst)’-lieden, onder
wie er waren en zijn, die van heelemaal-niets tot ‘iets’ en soms tot een zeer belangrijk
‘iets’ naar den geldzak-maatstaf zijn gestegen, bevredigen veelal de hun nieuwe
behoeften naar hartelust. Buiten deze beide polen beweegt zich de breede schaar van
hen, die wijs zouden doen, wanneer zij een eenvoudiger levenswijze tot de hunne
maakten om in de onzekere dagen, die ons wachten, de vruchten hunner besparing
te kunnen gebruiken, maar die niet daartoe komen, omdat.... ja, omdat ze over die
onzekerheid der komende dagen liever niet zoo zwaar denken.
Intusschen moet worden erkend, dat de luchthartigheid, waarmede zoo velen zich
bij den blijvend-ongewonen staat van zaken hebben neergelegd, in sterke mate er
toe heeft bijgedragen de ongewenschte gevolgen van dat ongewone te niet te doen
of althans te verminderen. Men heeft
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te recht met blijde verwondering gesproken over de merkwaardige ‘aanpassing’ van
ons volk aan den tijdens den Europeeschen oorlog ten onzent bestaanden, telkens
zich wijzigenden toestand. Die aanpassing heeft gelukkige economische gevolgen
opgeleverd; zij zelve wortelt in den bodem van volks-psychologie. Wanneer inderdaad
de zeer velen, aan wie men zou willen toeroepen: ‘maar bedenkt dan toch, hoe onzeker
het ons morgen wachtend lot is’, in die stemming hadden verkeerd, dan zouden wij,
natuurlijk, niet de eenigszins onthutste getuigen zijn geweest van eene o.i. te ver
gaande lichtvaardigheid, maar dan zou ook niet het zakenleven op zoo snelle en
heugelijke wijze zich hebben hersteld, als men thans heeft zien gebeuren.
Misschien mag men ook aan een uit zoo verschillende elementen samengesteld
complex, als een ‘volk’ nu eenmaal uit zijn aard is, niet den eisch stellen dat het
langen tijd onder den druk van beklemming over een onzekere toekomst blijft leven;
men neemt immers zelfs ook in de oorlogvoerende landen, zelfs ook in de door den
vijand bezette gebieden waar, dat mede daar het zakenleven weer zooveel tracht op
te bloeien als onder veel ongunstiger omstandigheden dan ten onzent slechts even
mogelijk is. Met een volk zal het ten slotte wel niet anders gaan dan met den enkelen
mensch, wien een groote ramp treft of die een sombere dreiging over zijn lot voelt
hangen: hij is geneigd in rouw of droefheid over de ramp, in angstige spanning over
de zwarte toekomst werkloos neer te zitten en begint met aan die neiging toe te geven;
zij, die niet behoeven te arbeiden om in hun onderhoud te voorzien en wier geest de
veerkracht mist om hen te plaatsen boven de immers zoo verklaarbare stemming,
blijven in de sfeer van lediggang, waarin de smart of de vrees hen gevangen houdt;
anderen, die de nooddruft drijft of wier mentaliteit hen tot den afleiding brengenden
arbeid dringt, ontworstelen zich aan den druk en nemen het werk weer ter hand. Een
volk nu wordt door zijn nooddruft gedreven; het moet, om te leven, werken, d.i.
voortbrengen, ruilen, handelen. De mate en het tempo, waarin het volgens die

Onze Eeuw. Jaargang 16

205
wet zich zal gedragen, worden beheerscht door de gemakkelijkheid, waarmede de
volksgenooten zich heenzetten over het onbehaaglijk gevoel van ongerustheid ten
aanzien der komende dingen. Nu dan, onze volksgenooten hebben zich in hun groote
meerderheid met veel gemak over dat onbehaaglijk gevoel heengezet. Nationale
leukheid? Of Hollandsche veerkracht?
Hoe dit zij, de gelukkige gevolgen, aan het aannemen van die houding verbonden,
zijn niet uitgebleven en werden op hare beurt door een - nu eens niet ‘vicieusen’,
maar gunstigen - cirkelgang de oorzaken van andere even gelukkige. En dat wel door
de werking niet alleen van maatschappelijke, maar ook van geestelijke krachten. Zij,
die trots alles, vertrouwen bleken te hebben in de toekomst en dus weer belangrijke
zaken ondernemen dorsten, verschaften daarmee niet alleen werk en brood aan de
velen, die anders op demoraliseerende staats-bedeeling hadden moeten blijven steunen,
maar wekten ook door hun voorbeeld de meer angstvalligen op, niet langer bij de
pakken neer te zitten maar de handen te steken uit de mouwen. Zoo zag men de
steun-comité's ontbonden, de werkloosheid beperkt, de loonen stijgende in vele
bedrijven (in sommige zelfs wegens bijzondere oorzaken ver boven het normale
peil).
Dus leeft Holland in oorlogstijd betrekkelijk tevreden en in zekeren zin gelukkig?
Zoo behoorde het zeker te zijn en zoo zou het wezen, indien maar iedereen hier
besefte welk een onschatbare zegen ons deel is, doordat (zoolang als) ons land buiten
den oorlog blijft. Maar dit laatste schijnt velen - waarom toch? - zóó natuurlijk, dat
zij dit groote voorrecht niet in de weegschaal leggen tegenover de moeilijkheden en
bezwaren, welke het woeden van den oorlog overal om ons heen als (althans voor
ons) onafwendbare gevolgen voor ons meebrengt. Velen schijnen te oordeelen dat
in een staat, die niet aan den wereld-krijg deelneemt, alles als voorheen in den tijd
van wereldvrede behoort te gaan en dat den burgers van dien staat een recht tot
klachte toekomt, wanneer ook hen iets treft van
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de ramp, die heel Europa teistert! Wij vechten immers niet mee; wij zijn neutraal;
wij hebben er dus niet mee te maken en, als we er niets mee van doen hebben, waarom
moeten wij dan toch ook lijden?
Ja, dit is wel hard, maar het is zoo en niet anders; het kan ook ten deele niet anders
zijn. Daar is vooreerst de economische samenhang tusschen alle landen der oude en
der nieuwe wereld; in gunstiger dagen leverde ook ons die samenhang menig profijt
op; wij ondervinden daarvan thans de onvermijdelijke nadeelen. Geen enkel land is
als voortbrenger en verbruiker zichzelf genoegzaam; nooit is dit sterker gebleken
dan thans; de vlucht van den wereldhandel bestaat (bestond) juist daarin dat de
voortbrengersen verbruikers-belangen van alle landen steeds nauwer samengeweven
werden, voorzoover niet beschermende handelspolitiek aan dien internationalen
goederenruil hinderpalen in den weg trachtte te stellen. Maar thans is het doel der
productie in zeer vele landen belangrijk gewijzigd, richt zich, naast de voorziening
in de meest onmisbare levensbehoeften der eigen landgenooten, vooral en met alle
macht op de vervaardiging van middelen tot verdelging van den vijand. Meent gij,
Hollander, in uw hoekje van Europa, dat deze omwenteling in het
voortbrengingsproces zooveler landen buiten u omgaat, buiten u omgaan kan of
moet?
Daar komt nog een kleinigheid bij. Meer dan in eenigen, aan dezen voorafgaanden,
oorlog strijden de partijen thans met wapenen van economischen aard. De
‘geällieerden’ zijn er op uit, de ‘centralen’ uit te hongeren. Dit beduidt niet enkel dat
onze invoer-, uitvoer- en doorvoer-handel gansch bijzondere belangstelling der
‘geällieerden’ tot zich trekt, maar ook dat van die zijde allerlei.... forsche maatregelen
genomen worden, opdat wij niet, door ons belang gedreven, dingen doen die zij
achten tegen hun belang te werken. Kan iemand denken, dat bij zoodanigen staat
van zaken alles hier ‘op rolletjes’ gaan kan als voorheen? Wanneer wij een tijdlang
- o, ramp! - ons van het smakelijk wittebrood moesten spenen en met het meer
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zware bruine ons te vergenoegen hadden, dan was dat... ja, ongehoord in den
letterlijken zin, nademaal zoo iets sinds menschenheugenis in Holland niet was
vertoond geworden, maar heel erg was het niet en verklaarbaar was het ten volle.
Toch, hoevelen hebben daarover gemopperd en hoe onwaardig waren de klachten
der ondankbaren, die ook toen vergaten dat Holland nu eenmaal... goddank niet in
oorlog was, maar toch wel in oorlogstijd leefde!
‘Kon dan niet onze Regeering...?’
Ja, wat kon en kan zij, wat niet? Eén ding kon en kan zij gemakkelijk genoeg: ons
in den oorlog betrekken. Men mag aannemen dat voorwendsels en zelfs aanleidingen
daartoe haar niet hebben ontbroken. Maar wat de overgroote meerderheid des volks
stellig van haar verlangt, is dat zij, zoover onze nationale waardigheid dat gedoogt,
telkenmale en voortdurend zoo goed mogelijk de moeilijkheden effent; den weg van
het recht blijft volgen tegenover de haar van verschillende zijden gedane vragen,
gestelde eischen, geuite grieven, voor den voet gelegde moeilijkheden, wellicht
toegevoegde bedreigingen; dat zij, staan blijvend op het punt der eerlijke, stricte
onzijdigheid, opkomt voor de rechtmatige belangen van den Nederlandschen Staat
en van het Nederlandsche volk. In die uiterst netelige taak is zij, voorzoover bekend
- en voor bekendheid van haar beleid zorgde zij - nimmer te kort geschoten. Wars
van avontuurlijke politiek hebben deze staatslieden in buitengewoon moeilijke tijden
het schip bestuurd, vaste koers houdend, de vlag in top. Is de tegen haar door betweters
aan den wal geuite kritiek niet veelal klein, zielig en kleinzielig, wanneer men let op
het groote dat zij deed?
Verklaarbaar is toch ook die kritiek wel, al is zij vaak onbillijk. Geen kabinet vóór
dit timmerde met het moeilijk werk der distributie-regeling zoozeer aan den weg en
wekte dus zooveel stof tot betweterij, maar geen ook zag zich geplaatst voor de
dringende noodzakelijkheid zoo-
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veel ter hand te nemen, in te grijpen in zoo veler en zoo velerlei belangen, dus zooveel
ontstemming te ontketenen.
Die noodzakelijkheid was dringend; geen mensch die het ontkent. Onze Regeering
stond reeds dadelijk in Augustus '14 voor een staat van zaken, die onmiddellijk en
krachtig ingrijpen vorderde. Mettertijd en herhaaldelijk, telkens weer opnieuw,
wijzigden zich de omstandigheden, maar telkens ook was het niet anders dan een
verschuiving, veelal een verzwaring van moeilijkheden en onophoudelijk bleef het
dus plicht der Regeering, door ordening, regeling, door straffe maatregelen en
voorheen-ongekend-diep ingrijpen in allerlei maatschappelijke verhoudingen, in de
productie- en distributie-voorwaarden van landbouw en nijverheid, in de tot nogtoe
vrije sfeer van in- en uitvoer, van handel en scheepvaart, van allerlei nering en bedrijf,
te streven naar zoo goed mogelijke behartiging van het algemeen belang.
Hoe moeilijk is het in normale tijden den wetgever en bestuurder reeds, uit te
maken, welke maatregelen door ‘het algemeen belang’ worden gevorderd! De ‘salus
publica’ is in elk gegeven geval gelegen in de harmonische oplossing van alle, bij
dat geval betrokken, bijzondere belangen. Deze laatste te kennen valt den wetgever
en bestuurder niet licht, nog minder: de aan elk hunner toe te kennen waarde te
bepalen, ze alle tegenover elkander te wegen en aldus den evenwichtigen middenweg
te vinden. Maar is dit alles in gewone tijden reeds een altijd hachelijk werk, om meer
dan één reden werd dit sedert Augustus '14 een buitengewoon lastig vraagstuk. De
‘bijzondere belangen’, gelijk en voorzoover men die van vroeger kende, waren niet
meer alle dezelfde van voorheen; de oorlog had aanstonds in zoo velerlei zoovele en
zoo krasse wijzigingen aangebracht, dat de oriënteering daarin ongemeen bezwaarlijk
was. Eertijds evenwijdig-loopende interessen waren nu aan elkaar tegenovergesteld;
onder normale omstandigheden onderling strijdige gingen nu parallel. En dit spel
van bonte wisseling zette zich voort naar gelang allerlei factoren daarop hun invloed
deden gelden; het ingrijpen zelf
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van wetgever en bestuurder leide ook tot zoodanige verplaatsing en verschuiving.
Nog kwam daarbij, dat dit ingrijpen, gelijk wij reeds opmerkten, forscher en dieper
moest zijn dan ooit iemand vóór den oorlog had kunnen voorzien, straks oversloeg
(moest overslaan) tot een ongekende reglementeering van zoo goed als heel ons
bedrijfsleven. En dit bracht natuurlijk mede, dat elke, zelfs een op zichzelf geringe,
misgreep door de breedte en wijdte van de werkings-sfeer in het honderden
duizend-voudige zich deed gevoelen, zich wreekte. Het is ook wel een zeker feit en dit verzwaarde stellig nog in bijzondere mate de moeilijkheid van het reeds zonder
dit zoo netelig werk - dat eene rationeele oplossing vaak onuitvoerbaar was, omdat
een, voor buitenstaanders ondoorgrondelijke en hun veelal onbekende, ‘raison-d'-état’
zich tegen haar toepassing verzette; het is immers wel volkomen duidelijk dat de
Regeering bij het zoeken naar de harmonische oplossing van alle bijzondere belangen,
niet deze alleen, zelfs niet deze voornamelijk in het oog kon vatten, maar ook, ja
bovenal te letten had op de vraag: welken indruk die oplossing zou maken op de
staatslieden over de grenzen, die als met arendsblikken toezagen of altemet eenige
door de Nederlandsche Regeering genomen maatregel strijdig met hun belang, immers
bevorderlijk aan dat des vijands zijn zou. Aldus schoof zich wel telkens in de
beantwoording van het reeds zoo lastig vraagstuk: wat moet voor Nederlandsche
voortbrengers, handelaren, verbruikers worden gedaan? dit daaraan geheel vreemd
element in: wat is met betrekking tot onze buitenlandsche verhoudingen toelaatbaar
en feitelijk mogelijk?
Wie dit overweegt en de beteekenis daarvan vat, zal zich niet mengen in het koor
van hen, die, in deze de nationale ‘leukheid’ verloochenend, steen en been klagen
over wat onze Regeering heeft gedaan en nagelaten. Die klagers zijn vele. Wat toch
ook wel te begrijpen - zij het, niet te billijken - is. Wanneer wetgever en bestuurder,
al is 't dan, gelijk thans, daartoe door den nood ge-
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drongen, zich gaan bemoeien met allerlei, hetwelk zij tot nog toe buiten den kring
van hun rechtstreeksche bemoeienis hielden, dan aanvaarden zij daardoor naar het
inzicht der mannen, op wier gebied zij treden, aansprakelijkheid voor den goeden
gang van zaken. Dan geraakt het publiek tevens er aan gewoon, tot de Regeering op
te zien als tot de macht, die geroepen is met uitsluiting van anderen, alles te ordenen
en te regelen. En wee dan den bewindsman, wiens beslissingen en beschikkingen
niet door het publiek beschouwd worden als bevorderlijk voor diens (ware of
vermeende) belangen! Men heeft het immers gezien aan de matelooze kritiek, die
op het beleid van minister Posthuma werd uitgeoefend. Hoe gelukkig was menigeen,
wien deze of gene maatregel niet aanstond, dat hij een zondenbok bij de hand had
en er zeker van was, instemming bij anderen te vinden, wanneer hij orakelde dat het
‘de schuld van Posthuma’ was, dat ‘Posthuma’ dit of dat had moeten doen of laten
en dat men dan wel eens wat anders zou hebben gezien!
Er waren er ook onder deze klagers, die een gereede verklaring hadden voor zoowat
alles, wat deze Minister verkeerds deed: hem dreef eigenbelang. Een ander afmetend
naar een maatstaf, die allicht voor henzelven zeer bruikbaar was geweest, oordeelden
zij en stelden als een voldongen feit vast, dat deze bewindsman bij de keuze tusschen
verschillende oplossingen die aanvaardde, welke zijnen buidel spekken zou! Het is
treurig te zeggen, maar een feit is het, dat deze onwaardige, onbewezen (en, wie den
Heer Posthuma kent, voegt daaraan toe: volkomen onware) aantijging in breede
kringen van ons volk geloof heeft gevonden. Wie gehoopt mocht hebben te ervaren,
dat deze laster geen ingang zou vinden, dat menigeen althans de onkreukbaarheid
en goede trouw onzer regeerders niet verdenken zou, heeft een illusie moeten derven.
De schaduwzijden der diep-ingrijpende overheids-bemoeiing, waartoe deze Regeering
zich wel genoopt zag (en nog ziet), kunnen wel voor niemand verborgen blijven. Er

Onze Eeuw. Jaargang 16

211
zijn zeer zeker bij verschillende regelingen fouten gemaakt, wellicht ernstige, al moet
daarbij bedacht worden dat een heden doeltreffende beslissing morgen ondoelmatig
zijn of verkeerd werken kan. Die fouten hebben door het ruim gebied van de werking
der bedoelde maatregelen op groote schaal geleid tot onbevredigende uitkomsten.
De immers voor alles zorgende Regeering werd aansprakelijk gesteld voor al wat in
sommiger oogen verkeerd liep, men verlangde van haar, dat zij nu ook dit nog en
dat zou ter hand nemen. Zonder schijn van recht verdacht men de onbaatzuchtigheid
van den man, op wiens schouders de zware taak der ordening rustte... Ondervindingen
als deze moeten toch ons volk zelf ook afkeerig maken van verdere proefnemingen
op dit gebied in dagen, waarin de noodzakelijkheid van dergelijke Regeerings-zorg
niet meer zal bestaan!
Met de enkele gegronde en de vele ongegronde grieven van velen tegen wat de
Regeering deed en naliet, is het gegaan, zooals het altijd gaat met het oordeel van
een menigte over een stelsel en zijn toepassing: het systeem is te zeer een onwezenlijk
iets dan dat daarover het oordeel valt; men zoekt den persoon, aan wien men houvast
heeft en op wien men de schuld kan laden. Doch wie verder ziet, weet wel dat men
niet vooral op den man, doch op het stelsel moet letten en op de omstandigheden,
waaronder het in werking treedt. Tot die omstandigheden behooren de gezindheid,
de gemoedsgesteldheid van hen, die tot uitvoering of medewerking zijn geroepen.
En in dit opzicht waren de omstandigheden ten onzent zeker niet gunstig.
De mentaliteit van ons, Hollanders, is - wie, die dat niet weet - wel een gansch
andere dan die der Duitschers; zijn die orde-lievend, aan tucht gewend, vervuld van
eerbied voor de overheid, tot gehoorzaamheid aan haar geboden geneigd, bij ons
vindt men van dit alles ruimschoots het tegendeel: vrijheid-lievend met een sterke
zucht naar het ongebondene, ongeneigd het gezag van hoogeren te erkennen, prat op
zelfstandigheid in eigen kring, afkeerig van
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‘orders’ en ‘commando's’. Deze eigenaardig-nationale trek spreekt zich ook in de
organisatie van den Nederlandschen staat uit: in de ruime bewegingsvrijheid, die natuurlijk binnen wettelijke perken - aan de gemeente-besturen is gelaten. Grondwet,
Provinciale en Gemeente-wet gaan uit van het beginsel dat, tot op zekere grenzen,
de stads- of dorpsgenooten zelven moeten beslissen hoe zij hun gemeentelijke
huishouding willen gevoerd zien; het centraal gezag mengt zich daarin slechts tot op
een bepaalde hoogte. Zoo is, dunkt ons, te verklaren, dat van de zijde der
gemeente-besturen aan de van het centraal gezag in deze tijden uitgaande wenken,
verzoeken, bevelen, niet die aandacht geschonken en medewerking verleend werd,
waarop voor een juiste toepassing der buitengewone Regeerings-bemoeiing werd
gerekend: van oudsher opgevoed in de leer en de school der vrijheid, zag men in
gemeentelijke kringen met een boos oog de ‘orders uit den Haag’ aan. Hoeveel
burgemeesters waren het ook weer, die zekere circulaire van Minister Posthuma
naast zich neerlegden?
Maar ook buiten die ambtelijke kringen trof (en treft) men veelvuldig aan diezelfde
‘leuke’ (het woord komt ons weder onder de pen) opvatting van papieren decreten.
De Minister maakt uit, wat ‘mag’ en wat ‘niet mag’. Jawel, zegt de Hollander en
voegt daaraan een of anderen populairen term toe, waarin hij al zijn minachting voor
dergelijke voorschriften neerlegt. Met de hem ingeboren ‘maling’ aan wet en gebod
redeneert hij niet eens over de mogelijke gegrondheid, pijnigt zich ook geen oogenblik
met de vraag of wellicht zijn overtreding het algemeen belang of groote
volks-belangen schaden kan, maar spitst al zijn scherpzinnigheid en sluwheid toe op
dit ééne punt: hoe hij bij overtreding tegelijkertijd straf ontloopen en zijn eigen belang
dienen kan. Door de mazen heen sluipen, den wetgever beetnemen, diens regel
ontduiken, knoeien, smokkelen, ziedaar een vaderlandsche ‘sport’, welks beoefenaren
tot het naarstig in praktijk brengen daarvan thans meer dan ooit werden (en worden)
gedreven door het aangenaam vooruitzicht op ongehoopte, ‘zoete’ en vaak reusachtige
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winsten. Men klaagt over de onvoldoende mate, waarin de hatelijke Regeerings-zorg
er in slaagt ons een eenigszins ‘gewoon’ leven in deze gansch ongewone tijden te
verzekeren. Maar klaag dan ook - en vooral - over allen, die er hun werk van maken,
de juiste toepassing van het stelsel zooveel mogelijk te verijdelen.
Bovendien zien velen voorbij, dat ook zonder dit, het stelsel doorbrekend, element
van veelvuldige kleine en groote overtredingen, deze Regeerings-zorg nooit aan hun
te hoog gespannen verwachtingen voldoen kon. Hun staat zoowaar nog niet duidelijk
genoeg voor den geest, hoezeer allerlei productie- en distributie-verhoudingen zijn
ontredderd en hoe onmogelijk het moet zijn van boven af eene toch bevredigende
werking van zulk eene machinerie te bereiken. Nu ja, zij begrijpen ook wel, dat het
wel ‘'n rare tijd’ is, waarin wij leven en dat men nu wel een en ander zal moeten gaan
regelen, dat vroeger vanzelf liep. Maar er zijn dan toch immers regelingen gemaakt
en zoowaar niet weinige ook; nu, waarom marcheert dan alles niet behoorlijk?... Dat
komt, omdat er weliswaar ordenende kracht van die regelingen uitgaat en er ook wel
een merkwaardige aanpassing van het maatschappelijk leven aan al dit ongewone
is, maar omdat telkens weer dit ongewone - eindeloos wisselend bovendien in zijn
verschijningen, uitingen en gevolgen - zich wreekt op het keurslijf, waarin de wetgever
het meende te beknellen, de banden verbreekt en, ongebonden nu, zijn
desorganiseerende werking hervat. Dan moeten weer nieuwe banden worden
aangelegd, nieuwe ordeningen gemaakt, die ook weer ten deele en voor zekeren tijd
de ergste bezwaren verhelpen... Inderdaad, dacht gij dan, dat thans in Nederland alles
op een u bevredigende wijze gaan kan, mits maar papieren regelingen worden
getroffen?
Ontstellend en verbijsterend is ook de oppervlakkige kritiek (geweest) die op de
daden en besluiten der Regeering wordt (en werd) uitgeoefend. Hebben wij een
nationalen trek te zien in die ontzettende betweterij, welke
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met ongelooflijke vrijmoedigheid en met al de naiëveteit der domheid zich uitte? Is
er eenig verband tusschen die vrijmoedigheid en den bij ons diep ingewortelden
vrijheidszin? Zeker is, dat niet slechts Jan Rap en zijn maat, doch ook lieden, die
beter wisten, weten moesten althans, aanstonds gereed stonden met een vernietigend
oordeel over maatregelen, waartegen de grootste grief wel deze was: dat zij niet
bevorderlijk waren (of schenen) aan de belangen der klagers, gelijk dezen die
verstonden. De strenge rechters zagen bij het vellen van hun vonnis volkomen voorbij,
dat, wanneer al een maatregel tegen hun belang inging (waarbij echter de
verongelijkten alleen op hun allernaast voordeel letten), dit belang wel ook, maar
niet alleen, allicht zelfs niet in de eerste plaats den doorslag kon of mocht geven bij
de te nemen beslissing; dat er bij zoo ingewikkelde vraagstukken als hier op te lossen
vielen, een strijd van belangen was; dat tegenover hun wenschen er stonden andere,
met de hunne geheel onvereenigbaar, doch met evenveel aanspraak op eerbiediging
of vervulling; dat hier dus naar ‘den grootsten gemeenen deeler’ en ‘het kleinste
gemeene veelvoud’ moest worden gezocht en dat dus de straks te vinden oplossing
zeker niemand ten volle zou bevredigen, omdat zij niemands belangen geheel diende,
hoewel zij aller belangen zooveel mogelijk ontzag en tot aller belang strekte.
Voorbijgezien werd (en wordt) ook, dat de juistheid van een genomen maatregel
naar billijkheid slechts kan worden onderzocht door hem die - gelijk de voor den
maatregel aansprakelijke man - alle bij het probleem in aanmerking komende en
daartoe behoorende bestanddeelen in hun onderscheidene waarde kent en die
bovendien, voorzoover dat doenlijk is, voorzien kan welke de werking van den ten
slotte te nemen maatregel zijn zal.
Want het is niet genoeg, rustig in de werkkamer zich neer te zetten tot overweging
en bestudeering van alles, wat te weten en te kennen noodig is ten einde de
theoretisch-juiste beslissing te nemen. Is dat geschied, dan blijft de groote vraag over,
wat in de praktijk daarvan zal
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terecht komen. Men denke hierbij nu niet aan te geringe mede- of aan tegenwerking
der bij de aangelegenheid betrokkenen. Neen, ook al hapert er van die zijde niets,
dan nog kan - en zal niet zelden - het langs wetenschappelijken weg gevonden
antwoord in de toepassing tot gansch andere uitkomsten leiden dan bij het nemen
van de beslissing waarschijnlijk werden geacht. Men staat hierbij voor
‘imponderabilia’, welker gewicht zwaar drukt op het werk van den bestuurder. Het
is niet wel mogelijk bij elk vraagstuk op het gebied der staatshuishouding en van het
maatschappelijk leven de laatste wortel-vezels tot in hun uiterste hoeken na te speuren;
er komt een oogenblik, waarop men, gelijk de schilderachtige Fransche uitdrukking
het aanduidt, moet trancher la question, er het mes in moet zetten, de onderhavige
zaak moet doorsnijden, omdat het verdere deel daarvan aan waarneming, onderzoek
en voorspelling ontsnapt. Is dit reeds het geval in gewone tijden, waarin gewone
verhoudingen heerschen en men voorbeelden voor 't grijpen heeft, die bij gelijke
behandeling bekende uitkomsten opleverden en dus als maatstaf gelden kunnen;
tijden, waarin ook de ‘man aan het roer’ bedaard en kalm kan overwegen welke koers
hij het best volgt; - hoezeer is dat alles anders in dagen als deze! Nu staat, om zoo
te zeggen, alles op zijn kop; de voortbrenging is uit haar voegen gerukt, het proces
in allerlei deelen gewijzigd. En de man aan het roer ziet voor het schip van staat de
golven hoog opslaan; hij weet dat er blinde klippen dreigen aan stuurboord en aan
bakboord;... een beslissing moet worden genomen. Is het zoo vreemd, wanneer zij
straks ook den stuurman zelven niet bevredigt, al heeft hij ook te goeder trouw en
naar beste weten gehandeld zooals hij op 't spannende oogenblik te moeten handelen
meende? Zijn ingrijpende maatregel vormt een nieuwen factor in het dagelijks zich
voltrekkend proces van voortbrenging en verdeeling, maar zie, die maatregel zelf
leidt tot verschuivingen en veranderingen, die niemand, ook de bestuurder niet
voorzien heeft of voorzien kon. Zoo is dan opnieuw ingrijpen een noodzakelijkheid
gewor-
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den. Zal dan nu bereikt worden wat men hoopt: de bevredigende regeling, die althans
de groote nadeelen van den vroegeren toestand wegneemt en niet even groote daarvoor
in de plaats stelt?
Is het besef van deze en dergelijke moeilijkheden doorgedrongen tot hen, die zoo
precies wisten wat niet moest worden gedaan, zelfs ook, wat wel behoorde gedaan
te worden, en die altijd gelijk hebben, omdat zij nu eenmaal niet staan in de
weinig-benijdbare, verantwoordelijke positie van den man, die alleen te beslissen
heeft, zoodat zij altijd kunnen blijven zeggen: 't is alweer mis, nu had hij juist dit
moeten doen en niet dat, dan zoudt ge eens wat anders hebben gezien?
Is het besef van deze en dergelijke moeilijkheden diep genoeg geweest bij onze
pers en ons parlement? Ook van die beide krijgt een volk ten slotte wat het verdient,
niet veel beters en niet veel slechters. Beide heeten zij de openbare meening te leiden
- zij doen dat ook in zekere mate, op zekere hoogte - maar beide ontzien haar ook
en volgen haar, ten deele.
Wat onze pers betreft, behoudens een enkele uitzondering, die slechts te duidelijker
den regel in een helder licht stelt, mag men, als men de verhoudingen en
omstandigheden in aanmerking neemt, zeggen dat zij over 't geheel niet al te zeer
zich tot een publiek klachtenboek heeft verlaagd, dat de besten onzer journalisten en wij bezitten er goede - wel begrepen hebben, dat de taak zwaar was en netelig het
werk en ondankbaar de positie van de Regeeringspersonen, die in deze verwarde
tijden orde en regel te handhaven hadden of te scheppen.
Ons parlement.... het heeft, dunkt mij, niet van den aanvang af tegenover deze
vraagstukken eenzelfde lijn getrokken. Er is een tijdperk geweest, waarin weinig
kritiek werd vernomen, toen - naar het bekend gebleven woord - de nationale gedachte
de partij-politiek overheerschte en toen trouwens ook veel minder dan later de
Volksvertegenwoordiging door de Regeering geraadpleegd werd, geraad-
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pleegd worden kon. Daarop is een tijdvak gevolgd, waarin de ‘crisis-politiek’ der
Regeering niet aan dikwijls felle beoordeeling van de zijde der Kamers, met name
der Tweede, ontkwam. Thans schijnt het inzicht levendiger dat berusting en
vertrouwen de beste houding is, die de gekozenen des volks tegenover zijn bestuurders
in tijden als deze kunnen aannemen; - een houding, die het hun ten taak gesteld
toezicht niet uitsluit, slechts de uitoefening daarvan binnen zekere door de
omstandigheden geboden grenzen beperkt; eene houding, waardoor zij als
vertegenwoordigers, aan het volk, dat hen afvaardigde en tot hen opziet, ook het
meest waardige en beste voorbeeld geven.
Holland in oorlogstijd! Het heeft zeker te veel gemopperd en geklaagd. Maar
tegenover vele booze woorden vallen mooie daden in zijn credit te boeken. Het heeft
zich snel en sterk gemobiliseerd; zijn leger en zijn vloot hebben over 't geheel met
bewonderenswaardige blijmoedigheid het zwaarste werk verricht, dat wellicht van
krijgslieden gevergd kan worden: niet te strijden, maar in voortdurende waakzaamheid
aan de grenzen gereed te blijven staan om de ‘gewapende neutraliteit’ te verdedigen.
Die neutraliteit in woord en geschrift niet te schenden, het viel en valt velen onzer
landgenooten met besliste voorliefde voor de ‘centralen’ of de ‘gëallieerden’ moeilijk,
te moeilijk, maar de overgroote meerderheid blijft binnen redelijke perken. Wij
hebben de Belgische vluchtelingen ontvangen en opgenomen. Tot op Augustus 1916
heeft het Nationaal Steuncomité aan giften het bedrag van 4 millioen gulden
ontvangen. Bestuurders van weldadige instellingen verklaren dat de door hen
gevreesde invloed der ‘buitengewone tijdsomstandigheden’ op de offervaardigheid
der leden en begunstigers nogal is meegevallen; enkelen zeggen dat er in den
oorlogstijd aan armenzorggenootschappen in Nederland meer giften dan vroeger ten
goede zijn gekomen. Zoo is er meer aan feiten en daden, dat men, gelukkig, stellen
kan tegenover veel kleinzieligheid in woord en schrift.
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Maar ook al tracht men de balans van de gunstige en de ongunstige verschijnselen
in ons volksleven recht te hanteeren, de slotsom kan, dunkt ons, geen andere zijn
dan deze: dat ons volk in zijn geheel te weinig den ontzettenden ernst dezer tijden
verstaat.
Want dit is een groote, een overweldigende tijd, die ons plaatst voor ontstellende
vragen, en het antwoord daarop is niet te vinden. Wij weten niet, waardoor dit
gruwelijk bedrijf van den Europeeschen oorlog is ontstaan, niet waarom het wordt
voortgezet, waarheen dit alles ons zal voeren, wanneer het zal eindigen. Wij gevoelen
ons als voortgedreven door geduchte, onbekende machten naar een dreigende
toekomst. Wij beseffen dat we leven in een der groote tijdperken van de geschiedenis
der wereld en van de menschheid, maar wij staan er veel te vlak op, te kort bij, te
zeer er midden in, om tot een oordeel, een inzicht over deze dingen te kunnen geraken.
Dit groote zal op een grooten afstand van tijd moeten worden bezien, door onbevangen
geesten, voordat het ons ontsnappend perspectief der groote lijnen zich zal openen.
Voor ons: de pijnlijke en pijnigende vragen. Niet allereerst deze: wanneer de vrede
zal gesloten worden, maar hoe er ooit waarlijk vrede zijn zal, hoe de in en door den
oorlog gewekte en aangevuurde verbittering tusschen de volken ooit zal wijken, hoe
de nu enkel aan het woord zijnde verschillen in mentaliteit tusschen de bewoners der
onderling strijdende Rijken zich weer zullen inperken tot nationale eigenaardigheden,
die internationale samenwerking tot één gemeenschappelijk doel: het heffen van heel
de menschheid op hooger plan van ware beschaving, niet uitsluiten. Mismoedig en
twijfelzuchtig door alles, wat wij om ons heen zien gebeuren, zeggen wij: hoe zal
deze felle geest van verbitterde vijandschap ooit weer plaats maken voor de gezindheid
tot wederzijdsche waardeering, die immers de onmisbare voorwaarde is voor
gezamelijk beraden en handelen?
Wij zien van het weinige, dat reeds was opgebouwd op den grondslag van het
internationaal recht en van andere internationale terreinen van werkzaamheid, zoogoed
als
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alles neergesmakt en vernietigd, dien grondslag zelven omgewoeld...; hoe en wanneer
en waardoor zal die bodem weer worden toebereid en zal er weer opgebouwd worden,
zoodat het thans afgebrokene opnieuw is gegrondvest en daaraan nog meer, steeds
meer kan worden toegevoegd? Niet als na 1870 is er nu ‘toute une France’ maar
‘tout un monde’ ‘à refaire’. Een wereld van wederzijdsch verdragen en begrijpen,
van eerbied voor het lands-eigene van elken Staat, van erkenning der volstrekte
onaantastbaarheid van het Recht!
Op vragen als deze is geen antwoord. Evenmin op andere, die meer rechtstreeks de
toekomst van ons vaderland raken. Wanneer dan het einde van dezen oorlog komt
en de vredes-onderhandelingen gevoerd worden, welke zal daarbij - en daarna! - de
positie zijn der kleine Staten, die niet in den strijd betrokken waren, maar welker
belangen bij de boedelbereddering der belligerenten mede aan de orde zijn? Zullen
wij dan - en later - de ongereptheid van ons grondgebied in Europa kunnen
handhaven? Hoe zal het in komende jaren met Holland als koloniale mogendheid
gaan? Zal er inderdaad een ‘oorlog na den oorlog’ overblijven, een stelselmatige
wederkeerige benadeeling van de alsdan met wapenen van handelspolitiek
voortstrijdende partijen? En welken noodlottigen invloed zal zoodanige voortzetting
van den krijg oefenen op onze volkswelvaart?
Buiten en boven deze voor ons land rijzende onzekerheden, zijn er algemeenere, die
de toekomst van ons werelddeel, de handhaving van onze westersche beschaving
betreffen. Welk gevaar dreigt straks Europa uit het verre Oosten? Waartoe zal leiden
de deelneming aan een ‘Westerschen’ oorlog - een, als dezen! - door kleurlingen,
die in enkele maanden meer gezien en geleerd hebben dan gansche geslachten hunner
voorouders konden vermoeden? Zullen achter hun effen trekken niet gedachten,
denkbeelden, overwegingen van mogelijkheden postvatten, die
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later zich zullen verwerkelijken in daden, gericht tegen de ‘blanke broeders’, die dan
de hun nu verleende hulp duur zullen betalen? Zal het geestelijk overwicht der
Westerlingen in zulk een strijd zegevieren? Wat is van Japan te wachten?
Maar buiten en boven die, toch waarlijk belangrijke, vraagpunten rijst de schrijnende
twijfel of dat, wat ons ‘geestelijk overwicht’ vormde, nog stand zal houden na den
schok, daaraan sinds Augustus 1914 toegebracht. Niet weinigen zullen gestemd
worden, reeds gestemd zijn tot een sceptisch oordeel over de innerlijke waarde van
onze beschaving, welke al dit gruwelijke niet beletten kon, die naar geen hooger
doelwit scheen te streven dan alle vondsten der moderne wetenschap, al het
menschelijk kunnen en kennen, dienstbaar te maken aan de meest afdoende vormen
van uitroeiing en verdelging, aan massale moorden met de meest barbaarsche
middelen. Wat beduidt eigenlijk, zoo zullen zij uitroepen, wat heeft ooit beduid die
zoogenaamde verzachtende invloed van het Christendom, dat na twintig eeuwen
prediking van broederliefde bij dit alles toezag en de kracht miste daadwerkelijk
daartegen te protesteeren? Wanneer de menschonteerende slachtingen, waarvan
sedert twee jaren reeds de couranten ons dagelijks het verbijsterend verhaal doen,
bij de aanvankelijke dreiging van het conflict door zeer velen eenvoudig ondenkbaar
werden geacht, omdat immers onze op christelijken grondslag opgebouwde cultuur
zoo iets nimmer zou gedoogen, dan sprak daaruit een thans fel beschaamd vertrouwen
der massa in de kracht tot weerstand en afdoend verzet van onze christelijke wereld.
Wat zal het blijken te beduiden, dat dit vertrouwen werd beschaamd? Hoeveel
wanhoop en twijfel is er gezaaid in veler gemoed? Hoeveel geestelijke goederen zijn
er vernietigd? Hoe en wanneer zal dit weer worden opgebouwd? Tout un monde à
refaire!
Dit alles reikt ver uit boven onze vaderlandsche politiek, boven de vraagstukken der
‘voeding van mensch
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en dier’ in Holland, zelfs boven grondwetsherziening en algemeen kiesrecht,
bevrediging op onderwijs-gebied enz! Maar het is op die dingen, dat onze nationale
aandacht zich spitst; voor het verder en hooger liggende hebben wij - heeft de groote
meerderheid van ons volk - oog noch oor. Toch liggen hier, niet daar, ook voor ons
de groote vragen der toekomst. Wie dat beseffen, worden niet zoo hevig aangedaan
door de quaesties van den dag, door de stoffelijke belangen, die telkens in het gedrang
komen.
Is men onbillijk, vraagt men te veel, wanneer men verlangt dat in ons volk leeft
het inzicht: er zijn hoogere belangen bij dezen oorlog aan de orde, dan die waaraan
wij uitsluitend of althans bovenal onze aandacht geven, belangen die gewichtiger
zijn dan de vraagstukken onzer hedendaagsche binnenlandsche politiek? Misschien
is dit inderdaad te veel gevergd. Een volk - als elke menigte - let van zelf bij voorkeur
op het meest voor de hand liggende. En voor een volk ligt altijd het meest voor de
hand de broodvraag. ‘Primum vivere....’ En het ‘vivere’ is er niet gemakkelijker op
geworden; voor wijsgeerige bespiegelingen zal tijd en gelegenheid eerst dan
aanbreken, wanneer de stoffelijke belangen niet meer nijpen, gelijk zij thans doen....
Zoo kan men zeggen. Maar niettemin blijft de wensch levendig, dat niet de volle
openbare belangstelling alleen op het, naar de maatstaf van blijvende waarde gemeten,
minder belangrijke zich blijve richten. En dat wel niet slechts, omdat ons volk dan
minder klagen zou en tobben, meer berustend zou zijn ten aanzien van tijdelijke
dingen en, naar men hopen mag, voorbijgaanden nood. Maar mede omdat ook een
volk bij brood alleen niet kan leven. Tevens - en bovenal! - omdat ons volk, de groote
toekomst-vragen in zijn gedachten-sfeer betrekkend, in ernstiger stemming de
komende jaren zou tegemoet zien en begrijpen zou, thans reeds zich te moeten
voorbereiden tot medewerking, voor zijn deel, aan den geestelijken wederopbouw
der wereld.
Zou het waarlijk te veel verlangd zijn, dit van Hol-
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land in oorlogstijd te vragen? Mist ons volk daartoe te zeer idealen zin? Is het hiertoe
te klein, te burgerlijk, te veel gelijkvloers-denkend? Bezit het voor die taak niet
bezieling genoeg en verheffing? Is het daarvoor te materialistisch geworden? Of
zoowaar al weer te.... ‘leuk’? Kan op deze vragen het antwoord niet bevredigend
zijn, dan moge ons volk tot de erkenning van de waarde dezer geestelijke en zedelijke
belangen worden opgevoed en daarin worden onderwezen. Want wat de toekomst
aan de menschheid brengen moge, zij zal ten slotte worden beheerscht door de idee.
En wee het volk, dat zich niet tot de hoogte dier ideeën-wereld zal weten op te werken.
Voor dat volk kan in die toekomst geen andere plaats overblijven dan die van (op
zichzelf nuttige) kruideniers hunner hooger gestemde tijdgenooten!
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Het ontstaan van het Wien Neerlandsch bloed honderd jaar geleden
Door J.W. Enschede.
De omwenteling van 1813 heeft aan de personen, die daarin een rol speelden, allerlei
verrassingen gegeven, zeker niet het minst aan den Prins van Oranje zelf, die zich
als Souvereinen Vorst der Vereenigde Nederlanden vond aan het hoofd van een
nieuwen staat. Nieuw was die staat in veel opzichten, maar toch ook door veel nog
verbonden aan de oude Republiek in 1795 te gronde gegaan. Nieuw was hij door het
centraal bestuur en de positie van den Prins, traditioneel door den persoon van
dienzelfden Prins, den zoon van Stadhouder Willem V. Het nieuwe kwam tot uiting
b.v. door de erkenning dat Amsterdam de hoofdstad des Rijks zou zijn, het historisch
gewordene door 's Gravenhage dat de zetel van het Landsbestuur zou blijven, met
inachtneming dat dit Bestuur niet meer was en niet kon zijn, iets als de oude Generale
Staten.
Elke moderne staat heeft behoefte aan symbolen als uiterlijke kenteekenen van
zijn bestaan. Het centrale bestuur belichaamd in den Vorst, vindt dat bij Inhuldiging
of Kroning in rijksappel, zwaard, scepter e.d., de saamgehoorigheid der burgers, in
staatsverband vereenigd, in vlag, in wapen, in volkslied.
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Aan die drie symbolen was ook hier na November 1813 spontane behoefte en, het
lag voor de hand, men gebruikte wat er nog heugde van 1795, maar men vergat
daarbij of zette zich noodgedwongen er over heen, dat de principieele beteekenis
dier symbolen in de afgeloopen 20 jaar een algeheele wijziging had ondergaan. Niet
slechts was in de plaats van het losse Unie-verband de moderne staat gekomen, maar
ook had het bonapartistische regime in geheel West-Europa - Engeland misschien
uitgezonderd - allerlei nieuwe denkbeelden naar voren gebracht, waardoor het oude
symbool niet het nieuwe kon zijn.
Zoo het volkslied en het volkslied bovendien nog om een zuiver
muzikaal-practische reden.
De beginselen der fransche revolutie hadden aan het volkslied, aan een nationale
hymne eischen gesteld, waaraan oude volksaardige liederen niet konden voldoen.
Onder den invloed der militaire kapellen - ook een betrekkelijk nieuw element - had
het inzicht zich doen gelden, dat de volkshymne als het nationale symbool moest
zijn rhythmisch, klaar, krachtig, eenvoudig en forsch, dat zij moest zijn instrumentaal
en niet uitsluitend vocaal. Hoewel dit laatste stellig toen niet geformuleerd is, ligt
het echter in den aard der zaak zelf zoozeer, dat het feitelijk geen betoog behoeft.
Hooren wij een bekende melodie dan denken wij - zoo gaat het mij althans - zonder
ook maar eenige wetenschap te hebben van de woorden onmiddellijk aan de
geestelijke richtingen, aan de maatschappelijke stroomingen, waarvan die melodie
het symbool is. Ik noem b.v. Tipperary, of de Internationale. Woorden zijn volstrekt
onverschillig om het psychologische effect op te wekken, dat aan die melodieën door
overlevering, door sleur of hoe dan ook toegekend wordt.
Zoo had tijdens het Stadhouderschap van Willem V zulk een melodie zulk een
psychologisch effect gehad, die een geschiedenis van een paar honderd jaar achter
zich had en sedert tientallen van jaren door haar instrumentale factuur beter dan
welke andere melodie bewijst, dat het niet de woorden - in casu onbestaanbaar - maar
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dat het het muzikale element, en dat alleen was en is, wat het psychologisch moment
te dezen opzichte vormt. Te eerder greep men in 1813 naar het stadhouderlijke
Wilhelmus, omdat de hereditaire erfopvolging der Oranje's in dat jaar weer werd
voortgezet. De oude Prinsenmarsch van Stadhouder Willem V dacht men zich als
het Wilhelmus van den Souvereinen Vorst reeds dadelijk, nog voor de Prins was
overgekomen. Een Nieuw lied, op de verwachte landing van Prins Willem de Zesden,
met den Engelschen Vloot. Stem: Wilhelmus van Nassauwen, bewijst, dat onder de
volksklasse het Wilhelmus gebleven was en spontaan naar boven kwam.
De melodie werd op losse bladen ter verspreiding gedrukt, wat, en dat is wel
eigenaardig, gedurende de tweeen-een halve eeuw dat zij in de Nederlanden rond
gezworven en zich naar boven had gewerkt nimmer het geval was geweest. De
amsterdamsche muziekhandelaars H.C. Steup, J.B. Nolting en J.J. Hummel gaven
edities in het licht, de eerste te recht alleen een instrumentale voor klavier, de beide
anderen trachtten daarbij de woorden onder te leggen, waarin zij natuurlijk niet
konden slagen.
Dat de evolutie der melodie zulks onmogelijk maakte, was een overweging toen
niet geldig, omdat de geschiedenis der Wilhelmus-wijs destijds nog onbekend was
en de laat-achttiende-eeuwsche Prinsenmarsch geacht werd de wijs van 1568 te zijn.
Dichters en lieden de rijmtechniek machtig, poogden hunnerzijds aan die
Wilhelmus-propaganda mede te doen. Naast min of meer nauwkeurige herdrukken
van de oude strophen, waren er ook versificators, die door omwerking der woorden
deze toepasselijk poogden te maken op de nieuwe orde van zaken. Daarin moesten
zij natuurlijk falen, want welke de practische of dichterlijke waarde dier nieuwe
Wilhelmus-woorden ook was of niet was, dit was onafwijsbaar: het metrum was en
bleef in hopeloos conflict met dat van den laat-achttienden-eeuwschen Prinsenmarsch.
Aan het instrumentale, niet het zangmatige Wilhelmus was de toekomst en de feiten
zijn daarmede in overeenstemming; behoudens de genoemde edities van Nolting en
Hummel ken ik geen Wilhelmus-uitgaaf met
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woorden uit dezen tijd. Daartegen wel instrumentale. Er werden onderscheidene
klaviervariaties op de markt gebracht, in 1814 o.a. van Ruppe, Leeflang, Spangenberg
Jr. en Schloer en in 1815 werd het door Rauscher opgenomen in de officieele
marschen en signalen voor de tamboers en pijpers van de Armee. Zoo kwam de
Prinsenmarsch in ons leger en bleef daar bij de infanterie in vereenvoudigden vorm,
nadat in 1819 de piccolo vervangen was door de trompet (hoorn), maar kon in de
ruimere gedaante blijven bij de mariniers, waar de kleine dwarsfluit nog immer het
instrument is.
Slechts één persoon buiten de vakmusici ken ik, die zich bewust was dat woorden
en melodie van het Wilhelmus in aperten tweestrijd waren. De haarlemsche
boekhandelaar-dichter Adriaan Loosjes accentueerde dat nadrukkelijk in zijn
welkomstgroet aan den Prins (1813) en wist heel wel dat zijn strophen, in het
Wilhelmus-metrum gedicht, toch niet gezongen zouden kunnen worden. Blijkbaar
waren het thans niet meer aan te wijzen opportuniteits-redenen, die hem aldus deden
doen.
Loosjes behoorde tot het haarlemsche gezelschap Democriet en het was uit die
omgeving, dat in 1813 en 1814 onderscheidene oranje-liedjes te voorschijn kwamen,
die voor een deel aan de amsterdamsche volksdrukkerijen ter populariseering werden
toegezonden.
Verzameld werden ze in 1814 in de Liederen voor en door vrienden van vrijheid,
vaderland en Oranje. Ze moesten gezongen worden op allerlei bekende en bestaande
zangwijzen: Wat drommel is 'er in de kist, Contre les chagrins de la vie, De wereld
is in rep en roer, Daar zat een walvisch in de boomen, Te bien armer, o ma chère
Zélie, Arm en needrig is mijn hutje, Femmes voulez-vous éprouver e.a. Datzelfde
deden ook anderen, die in die dagen aan hun oranje-gemoed door zangstrophen lucht
meenden te moeten geven. Geen dier liederen heeft eenig succes gehad, althans er
blijkt niets van. Maar toch is er over dien vloed van zangrijmelarij een en ander te
zeggen en wel in de eerste plaats, dat er behoefte schijnt bestaan te
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hebben aan een bruikbaar zangmatig lied naast het instrumentale Wilhelmus. En
daartoe werd gepropageerd het engelsche God save the King.
Deze melodie was sinds de zestiger jaren der 18e eeuw hier te lande bekend,
bijzonder in de kringen der vrijmetselaars, onder haar engelschen naam. Het Heil dir
im Siegerkranz, sedert omstreeks 1795 als pruisisch lied op dezelfde melodie naar
voren gekomen, was hier te lande, geloof ik, onder dien naam niet bekend geraakt.
Bij de propaganda dier melodie moet daarom aan engelsch-getinte denkbeelden
worden gedacht, des te eerder omdat de woorden
God save our gracious King
Long live our noble King
God save the King
Send him victorious
Happy and glorious
Long to reign over us
God save the King

ten eenemale toepasselijk waren ook op Koning Willem I, die bovendien zijn positie
als nederlandsch Staatshoofd dankte aan Engeland. Meer dan het Rule Britannia,
waarvoor ook een poging gewaagd werd, moest het God save the King kans van
slagen hebben. Bij Maaskamp, den bekenden prenthandelaar op den Dam te
Amsterdam, hoek Kalverstraat, zag reeds in Maart 1814 een God spare den Koning
het licht, bewerkt voor klavier, twee fluiten en twee guitaren en van de hand van L.
Jadin, mij overigens niet bekend, en van denzelfden Schloer, die het Wilhelmus
varieerde, verschenen zeven en acht maanden later instrumentaal-variaties van deze
melodie.
Die engelsche richting werd voor zoover naspeurbaar, vooral voorgestaan door
mr. Q. de Flines en W.P. Turnhull de Mikker, blijkbaar behoorende tot een zelfden
kring, want beiden deden hun gedichten verschijnen bij den uitgever J.H. Duisdeiker
te Amsterdam. Resultaat echter heeft die God-save-the-King-propaganda niet gehad.
Dat is wel te begrijpen. De wijs is niet marschmatig, wat feitelijk noodwendig is naar
de opvattingen, geldig in West-
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Europa. De vele nationale hymnen als de Marseillaise en en het Gott erhalte bewijzen
het. Slechts enkele landen Finland, Griekenland en Polen maken een uitzondering.
Of het Heil dir in Duitschland eigenlijk wel ooit hèt volkslied geweest is, betwijfel
ik, want 1870 deed onverwacht die Wacht am Rhein van Wilhelm (1854) omhoog
komen en dat lied is het, dat de meesten geloof ik wel sedert als de nationale hymne
van het duitsche Keizerrijk beschouwd hebben, totdat het nu sedert Augustus 1914
ernstige concurrentie aangedaan, zoo niet overvleugeld wordt door Haydn's melodie
van het Gott erhalte (1797) met Hoffmann von Fallersleben's woorden Deutschland,
Deutschland über Alles (1841), reeds te voren in 1900 genoemd het ‘National Lied
des deutschen Reiches’.
Hoe het intusschen mogelijk is geweest dat het driedeelige God save the King zich
wel in Engeland heeft kunnen handhaven, blijve onbeantwoord. Dit echter is
onbetwistbaar, dat de structuur der melodie niet is oyereenkomstig de eischen van
een nationaal lied hier te lande, nu noch een eeuw geleden.
Een propaganda in die richting moest dus wel mislukken. Beter voldeed natuurlijk
het Rule Britannia (1740). Het is rhythmisch, opgewekt, schwungvoll, maar - het is
eerst veel later door Richard Wagner gezegd - de eerste acht noten zijn uit strikt
muzikaal oogpunt zoo typisch engelsch, dat zich het karakter, de geheele psyche van
de britsche nationaliteit daarin als het ware concentreert. De juistheid daarvan kan
aanvaard worden, althans dat de aanvang dier melodie kan noch kon voldoen aan
hetgeen hier kans van slagen mogelijker wijs zou kunnen hebben.
Het vlotte bijgevolg niet al te best met een nationaal volkslied, althans niet in de
meening van hen, die het hoofdmoment van zulk een lied in de woorden zochten. Er
kwam wel veel actueels, maar weinig van grootere, wijdere strekking. Dat zij, die
in een lied voor alles letten op den tekstueelen inhoud en de melodie als secundair
beschouwen, geen juist inzicht hebben in de voorwaarden
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waaraan moet voldoen een volkslied en vooral een nationaal lied als representatief
embleem van een volkseenheid, behoeft voor onze generatie geen betoog. De weg,
die ingeslagen werd om het nieuwe Koningrijk en den Oranjevorst daarbij aan een
passend volkslied te helpen, moest dus wel falen. Toch is geen twijfel mogelijk of
het geschiedde met de beste bedoelingen. Zij, die in die richting werkzaam zouden
zijn, hadden de allerbeste bedoelingen, maar zij waren geen musici en allerminst op
de hoogte met de muziekpsychologie der volksklassen in al haar lagen en
vertakkingen.
De persoon, die openlijk althans, in 1815 een krachtige poging deed, was een
80-jarige, Jan Hendrik van Kinsbergen, een gepensioneerd zee-officier, die te
Apeldoorn woonde.
't Is hier niet de plaats een korte levensschets te geven van dezen persoon, die den
slag bij Doggersbank had medegemaakt, later in russischen dienst was geweest, veel
verdiensten gehad had voor de reorganisatie onzer marine en het zeevaartkundig
onderwijs en zich hartelijk verheugd had in de gebeurtenissen van November en
December 1813. Door tijdgenooten werd hij hemelhoog geprezen als een van de
voortreffelijkste vaderlanders en in deze waardeering ging de Koning voor. In 1814
had hij, toen nog Souvereine Vorst, hem in afwachting der organisatie aan het Corps
der Marine benoemd tot Luitenant-admiraal, ‘willende daardoor, zooals in het Besluit
staat, een bewijs geven van Zijne hooge achting voor de uitstekende verdiensten en
bestendige vaderlandsliefde van de oudsten der nederlandsche zee-officieren’; twee
jaar later in November 1816 werd hij met het praedicaat Jonkheer in den adelstand
opgenomen.
Van Kinsbergen's vader was van duitsche afkomst en had een ondergeschikte
betrekking in het leger bekleed. Door zijn huwelijk met Hester Hooft, wed. mr.
George Clifford had de zoon Jan Hendrik een financieel uitnemend huwelijk gedaan,
en was zoo als schoonzoon van den patriotischen Amsterdammer Hendrik Hooft,
den welbekenden vader Hooft, politiek stellig in een eenigszins eigenaardige
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positie geraakt. Althans zijn latere gevoelens na het herstel in 1813 - hij was toen 78
jaar - en de houding toen door Oranje jegens hem ingenomen, strookten allerminst
met de staatkundige beginselen van wijlen zijn schoonvader. Misschien daarom was
het, dat hij, de schoonvader van Gysbert Karel van Hogendorp, uit zelfbewondering
iets wilde doen, ook wellicht als weerslag op de hulde hem toegebracht.
Die waardeering hem gebracht bij zijn leven, moest na zijn dood voortduren. Een
wijdsch marmeren praalgraf door P.J. Gabriël door zijn erfgenamen gesticht in 1821
in de Nieuwe Kerk te Amsterdam moet zijn nagedachtenis nu nog levendig houden.
Gloria vivi viget ubique. Laat het zoo geweest zijn; thans is het dat niet meer.
Buitensporig overdreven lijkt het thans, wat tijdgenooten in hem zagen, maar een
feit was het, dat hij zijn financieele middelen beschikbaar stelde voor de dingen, die
hij nuttig en wenschelijk achtte. Dat hij, die zich voor alles nog zeeoverste voelde,
en met drie freules Schimmelpenninck van der Oye op een buitengoed bij Apeldoorn
woonde, ver van de geestelijke milieu's van ons land, erg veel gevoeld kan hebben,
zelfs heel veel geweten zal hebben van ons volksgezang, acht ik buitengesloten. Hij
moet, dunkt me, er voor warm gemaakt zijn en de gedachten dringen zich heel sterk
bij mij op, dat hij voor een volkslied gewonnen is door mr. Maurits Cornelis van
Hall, destijds advocaat te Amsterdam die, sedert hij zich weer als zoodanig gevestigd
had, zijn juridische adviseur was, sedert 1812 met mr. Hendrik van Stralen en L.J.J.
Serrurier zijn geldelijke belangen verzorgde en met 4 anderen zijn
executeur-testamentair zou zijn.
Van Hall is een bijzondere merkwaardige persoon geweest, die op hoogen leeftijd
in 1858 overleed. Beurtelings staatsman, advocaat, magistraat, dichter, administrateur
was zijn geestesrichting reeds vroeg in de richting gegaan der moderne beschaving,
van het volksonderwijs; kortom, hij was iemand, die absoluut sympathiseerde met
de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Sinds geruimen tijd had
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dit lichaam zich het volksgezang aangetrokken en gemeend daarop invloed te kunnen
oefenen ten goede door bespiegelende moraliseerende liedjes. Van Hall was ten volle
overtuigd van de doeltreffendheid dier richting - trouwens hij heeft zelf volksliedjes
voor het Nut geschreven - en zoo is gereedelijk te begrijpen, al ontbreekt het
documenteele bewijs, dat hij het is geweest, die het initiatief nam en van zijn
vertrouwenspositie bij Van Kinsbergen gebruik gemaakt heeft dezen alom gevierden
man te bewegen zijn beurs te openen voor iets, dat in de uitvoering ongetwijfeld zijn
warme sympathie moest hebben. Het zal hem weinig moeite gekost hebben den
ouden heer tot zijn denkbeelden over te halen. Zelf werd hij met de voorbereiding
belast en hij assumeerde zich 3 andere personen van goeden, uitnemenden klank en
faam. Het waren H.C. Cras, D. Hooft en D.J. van Lennep. Alle waren meester in de
rechten, lid van het Koninklijk Nederlandsch Instituut, den voorganger van de huidige
Koninklijke Academie, in het Trippenhuis aan den Kloveniersburgwal te Amsterdam
en in Amsterdam gevestigd. Cras, hoogleeraar in de rechten en bibliothecaris der
Athenaeum-bibliotheek, was in 1815 76 jaar en had, ook nu nog, grooten naam als
latinist; David Jacobus van Lennep zijn leerling en ambtgenoot aan het Athenaeum,
waar hij de klassieke talen en de geschiedenis doceerde, was 41 jaar en had zich
betoond als een artist, in zijn verzen gevoelig voor de fraaien klank van het
Nederlandsch, men denke aan zijn vermaarde Hollandsche Duinzang:
Kan het zijn dat een sprank van den vorigen gloed
Die in jeugdige stonden mij blaakte,
Dat een vonk, in 't geheim nog bewaard en gevoed,
Nu zoo snel weêr tot Dichtvuur ontwaakte?

Daniel Hooft eindelijk, een man van 62 jaar, had onder het oude bewind
bestuursfuncties in de stad Amsterdam bediend en was, naar ik meen, buiten openbare
betrekking. Hij was een cousin van wijlen Van Kinsbergen's echtgenoote en had in
veel opzichten zijn vertrouwen. Aan hem en Van Hall zou hij na 1816 zijn private
archivalia ter
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hand stellen om daarvan gebruik makende zijn biografie te schrijven. Inderdaad kan
Hooft voor deze volkslied-voorbereiding wel eenige bekwaamheid gehad hebben,
omdat zijn liefhebberij-studies zich bewogen op het gebied der nederlandsche historia
literaria. Maar was hij competent te dezer zake op te treden? Natuurlijk niet, trouwens
zijn medecommissieleden evenmin. Want hoezeer ook ieder voor zich poëzie
kunnende waardeeren en genieten, zelfs, ik neem het gaarne aan, bevoegd verzen
critisch te beoordeelen, was hun aller geestesrichting zoo zeer afzijdig van het
volksaardige, van het typisch nederlandsche psychologische element, dat nog leefde
in de onderste lagen der stedelijke burgerijen en waarvan eerst tien jaar later Mr. Le
Jeune een tipje zou oplichten, dat zij noch ieder voor zich noch gezamenlijk ook
maar ten naasten bij zouden kunnen onderscheiden wat gewenscht en wat niet
gewenscht zou kunnen zijn.
Daarbij, Van Kinsbergen en zijn raadslieden stelden, te goeder trouw, zich op het
verkeerde standpunt, dat een volkslied in de eerste plaats een literair, geen muzikaal
werk moest zijn. Wisten zij van muziek iets af? Met uitzondering van Van Lennep,
omtrent wien ik twijfel, geloof ik het tegendeel met stelligheid te kunnen beweren.
Intusschen werd de zaak aangevat en Van Kinsbergen besloot tot een prijsvraag,
naar mijn subjectief inzicht al een heel verkeerd middel om iets werkelijk nationaals
te verkrijgen.
16 Maart 1815 had de Souvereine Vorst in een vergadering der Staten-Generaal,
vergaderd in de Treves-kamer op het Binnenhof te's Gravenhage, de koninklijke
waardigheid over al de Nederlanden aanvaard. Het jonge Koninkrijk bestond, een
nationaal volkslied was dus op zijn plaats en zes weken later werd de prijsvraag
gepubliceerd, die te dezen opzichte aan de gevoelens van den voorsteller tot in lengte
van dagen uitdrukking zou moeten geven. Van Kinsbergen beoogde een vijfledig
doel. Ziehier den volledigen tekst, naar den afdruk in de Algemeene Konst- en
Letterbode van 19 Mei 1815 (dl. I, 306).

Onze Eeuw. Jaargang 16

233
Programma.
De Luitenant-admiraal van Kinsbergen ook het zijne willende toebrengen, tot het
vereeuwigen van eene gebeurtenis, die zijn geliefd Vaderland uit den staat van
vreemde overheersching en ongeluk tot dien van onafhankelijkheid en voorspoed,
en onder het gebied van eenen nederlandschen Vorst heeft terug gebragt, noodigt bij
deze de nederlandsche geleerden, dichters en kunstenaars uit, om aan dit oogmerk
hunne bekwaamheden en talenten dienstbaar te maken.
Hij looft uit:
Vooreerst: eene renumeratie of geschenk van zevenhonderd guldens, of de
waarde daarvan in bewerkt goud of zilver, ten keuze van den Schrijver, aan den
genen, die in het Nederduitsch zal vervaardigen:
Een geschied- en redekunstig Gedenkschrift van de verlossing en herstelling
van Nederland, in 1813, in den smaak der Ouden, vooral in dien van Sallustius.
Bij de bewerking zal mitsdien de Schrijver in het oog houden, dat hier niet
verlangd wordt noch eene bloote geschiedenis, noch een enkel stuk van
welsprekendheid; maar een geschrift, waarin bij echte historische waarheid, de
sieraden eener ware welsprekendheid tevens gevonden worden.
Ten tweeden: eene renumeratie of geschenk van zevenhonderd guldens, of de
waarde daarvan in bewerkt goud of zilver, ten keuze van den Schrijver, aan den
Dichter, welke,
In een uitvoerig nederduitsch Dichtstuk, de opgemelde belangrijke
gebeurtenissen zal bezingen.
Er wordt verlangd een Dichtstuk in alexandrynschen versmaat, in den smaak
van dat van Antonides Bellona aan band.
Ten derden: eene renumeratie of geschenk van vijfhonderd guldens, of de waarde
daarvan in bewerkt goud of zilver, ten keuze van den Schrijver, aan den Dichter,
die
In een krachtvollen nederduitschen Lierzang, mede dezelve gebeurtenis zal
bezingen.
Ten vierden: eene renumeratie of geschenk van vijfhonderd guldens, of de
waarde daarvan in bewerkt goud of
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zilver, ten keuze van die vervaardigers, aan den Dichter en Componist te zamen,
welke zullen slagen in het maken en samenstellen van
Een Volkslied, met de daartoe behoorende muzijk, in den smaak van de bekende
liederen Wilhelmus van Nassauen en God save the King.
De Dichter en Componist moeten zich, bij uitsluiting toeleggen, om zoo wel in
de poëzij als de muzijk, den tegenwoordigen nederlandschen volkstoon en geest
te brengen, zoodanig, dat het eenvoudige met het verhevene, en het
volkbehagende met het nuttige, zich daarin vereenige.
In alle deze stukken, zoo in ondicht als poëzij, vordert men dat niets gevonden
worde, hetwelk eenigermate de voorheen in Nederland zoo ongelukkig bestaan
hebbende partijschappen (van welk een' aard of tijdvak ook) verlevendige: dat
alle gevoelens en uitboezemingen, daarin vervat, eene strekking hebben om de
billijke verwachtingen des nederlandschen volks, zoo uit deszelfs verlossing
als verheffing geboren, in derzelver ware licht te stellen en te staven; om, bij
den haat tegen alle overheersching, den eerbied voor eenen geliefden Koning,
de liefde voor Hoogstdeszelfs aloud vorstelijk geslacht, en het vertrouwen op
een liberaal Staatsbewind, aan alle onze Landgenooten in te boezemen en
duurzaam te bevestigen, zonder echter daarbij den geest van onverdraagzaamheid
omtrent andere volken, strijdig met de grondbeginselen, zoo wel van echten
godsdienst als ware wijsgeerte, voedsel te verschaffen.
Ten vijfden:
a. Eene renumeratie of geschenk van twee duizend guldens, of de waarde daar
van in bewerkt goud of zilver, ten keuze van den Kunstenaar, aan den Schilder,
welke zal vervaardigen,
Eene Schilderij, verbeeldende eene belangrijke gebeurtenis, uit de eerste dagen
der Omwenteling van November 1813.
b. Eene renumeratie of geschenk van een duizend guldens, of de waarde daar
van in bewerkt goud of zilver, mede ten keuze van den Kunstenaar, die
Eene dergelijke Schilderij zal vervaardigen,
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hetwelk het eerstvermelde in kunstwaarde het naaste zal bijkomen.
Hoe zeer de onderwerpen geheel aan de keuze van de kunstenaars worden overgelaten,
vordert men de zoodanige, welke vatbaar zijn voor een schilderachtig effect, en alzoo
geschikt, om, daar zij het kunstvermogen van de nederlandsche Schilders doen
uitblinken, gelijktijdig strekken voor duurzame, voorbeeldige, en tot Vaderlandsliefde
opwekkende tafereelen.
De stukken zullen moeten hebben de hoogte van vijf en de breedte van zes voeten,
amsterdamsche maat.
Den Schrijveren, Dichteren en Kunstenaren wordt berigt:
1e. Dat hunne stukken en kunstwerken, onderscheidenlijk, zullen worden beoordeeld
door alleszins bevoegde en bekwame mannen, daartoe door den heer uitgever
van dit programma te verzoeken.
2e. Dat aan geene stukken de uitgeloofde renumeratie zal worden toegewezen, dan
aan die, welke aan het voorgestelde oogmerk, naar het oordeel der te benoemen
beoordeelaars, ten vollen en tevens het beste zullen beantwoorden.
3e. Dat elk der Stukken en Kunstwerken, (aan welker Schrijvers, Dichters en
Kunstenaars de uitgeloofde renumeratie wordt toegekend,) daardoor tevens
wordt het eigendom van den heer uitgever van dit programma, om daarover
naar welgevallen te kunnen beschikken.
4e. Dat de namen dier Schrijvers, Dichters en Kunstenaars, na de gedane uitspraak,
aan het publiek zullen kenbaar gemaakt, en die der eersten tevens, bij de uitgave
hunner stukken, worden vermeld.
5e. Dat geene der mededingende stukken en daartoe behoorende biljetten door des
Schrijvers, Dichters en Kunstenaars eigen hand zullen mogen geschreven zijn:
zullende wanneer dit mogt worden ontdekt, zoodanig stuk van den uitgeloofden
eerprijs worden uitgesloten.
6e. Dat de aan te biedene Schriften, Dichtstukken en Kunstwerken zullen moeten
zijn voorzien van een verzegeld biljet, inhoudende den naam en de toenamen
van de Schrijvers, Dichters en Kunstenaars, en hetzelve biljet
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geteekend met een spreuk, welke insgelijks op de in te leveren stukken zal
moeten worden gevonden, ten einde daar uit kunne blijken tot welk stuk ieder
biljet behoore.
7e. Dat de Schriften, Dichtstukken en Kunstwerken, vóór of uiterlijk op den 15den
Februarij 1816, zullen moeten worden bezorgd ten huize van den heer mr. M.C.
van Hall, advocaat, wonende op de Heerengracht bij de Bergstraat, te
Amsterdam, die met en benevens de heeren mrs. H.C. Cras, D. Hooft en D.J.
van Lennep, tot het toevoorzigt in dezen door den heer uitgever van dit
programma, is verzocht.

Vijf duizend vier honderd gulden aan honoraria stelde Van Kinsbergen dus
beschikbaar om de omwenteling van November 1813 panegyrisch in vrijzinnigen
geest voor het nageslacht te vereeuwigen, waaraan hij, als algemeen eerelid van de
Maatschappij tot Nut van 't Algemeen eerlang nog een gouden gedenkpenning ter
waarde van tien gouden ducaten en f 250 toevoegde voor een gedenkstuk te dezer
zake, dat als leesboek op de scholen zou kunnen dienen.
Er kwam van deze wenschen niet alles in verwezenlijking. Het Gedenkschrift in
den trant van Sallustius werd, daartoe uit drie antwoorden gekozen, het Geschieden redekundig Gedenkschrift van Van der Palm, dat in Juni 1816 bij Den Hengst en
Zoon te Amsterdam het licht zag; als schoolleesboekje werd uit twee inzendingen
aangewezen het Gedenkstuk van Lastdrager, dat in Mei 1817 en Mei 1818 in twee
stukken gedebiteerd werd.
De tweede, derde en vijfde wensch bleef onvervuld.
In het volkslied slaagde Van Kinsbergen echter wel, na eenig gesukkel.
In het rapport dat de Commissie 9 Mei 1816 uitbracht, schreven zij 15 inzendingen
ontvangen te hebben. Twee, die met de zinspreuken Principi et Patriae - het refrein
van het Wien Neerlandsch Bloed - en
Neen, eer het levenslicht verliezen,
Eer iemand d' adeldom van Hollands roem verzaakt Helmers.
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kwamen in aanmerking om de ‘in soort onderscheidene, maar wezenlijke verdiensten’,
de eerste ‘in het ernstige’ de andere ‘in een' meer luchtigen toon’. Overeenkomstig
het advies besliste Van Kinsbergen, dat de inzender van Principi et Patriae, wat later
bleek te zijn H. Tollens Cz., zou ontvangen de helft van f 500, of de waarde daarvan
in bewerkt goud of zilver, en dat de inzender van het andere gedicht met een ‘gepaste
renumeratie’ zou worden begunstigd. Met hoeveel nu mr. J. Brand, advocaat te
Amsterdam gehonoreerd werd voor zijn Wij leven vrij, blijkt niet.
Over de bijbehoorende composities oordeelt het rapport niet. Alleen blijkt dat zij
geen genade konden vinden, want ‘de heer Luitenant-admiraal Van Kinsbergen, staat
er, heeft aan zich voorbehouden, om op zoodanige wijze, als Zijne Excellentie nader
zal komen goed te vinden, in het verkrijgen van gepaste muzijk voor deze beide
liederen, te voorzien.’
Wie de ingeleverde muziek beoordeeld had, en wel in ongunstigen zin, blijkt niet.
Alles pleit er voor, dat de Commissie, altegader leden van het Instituut, haar licht
heeft opgestoken bij de vierde klasse van dat lichaam, waaronder de schoone kunsten
ressorteerde. Leden-musici waren destijds Wilms, Fodor en Ruppe en het lijkt
waarschijnlijk, dat de eerste, die ten slotte de componist der definitieve melodieën
zou zijn, in deze de belangrijkste persoon is geweest. Althans Wilms zelf kreeg een
paar dagen na de jury-uitspraak van Van Hall de bekroonde prijsverzen tegen reçu,
dat nu gevonden wordt in collectie-Diederichs ter amsterdamsche
Universiteits-bibliotheek:
Ontfangen van den heer en mr. M.C. van Hall twee op muziek gezette Volksliederen,
zijnde het eerste No. 8 getekend met den zinspreuk: Principi et Patriae, bestaande in
een stuk met accompagnement van het piano, in een dito voor 4 stemmen, en een
meer uitgewerkt stuk voor het orchest. De woorden zijn van den heer Tollens en
beginnen: Wie Neerlandsch bloed in de aders vloeit, van
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vreemden vonden vrij, enzv. Het twede der muziekstukken No. 5 is getekend: Neen,
eer het levenslicht verliezen, eer iemand d' adeldom van Hollands roem verzaakt.
De poezie daarvan is van den heer Brand. Het begint met: Wij leven vrij, wij leven
blij op Neerlands dierbren grond. Twee melodiën zijn daarop vervaardigt, en eene
daarvan ook nog meer uitgewerkt voor het orchest.
Amsterdam, den 21 Mey 1816
J.W. Wilms.
Bij gevoegd in het dossier-Diederichs is een los gelijktijdig omslagje gemerkt 5 en
het motto van Brand's vers, blijkbaar het origineele omslag, waarin deze zijn vers
bij de commissie had ingezonden.
Er moest nu op middelen gezonnen worden passende muziek te verkrijgen en ik
stel mij voor, dat het de bedoeling geweest is aan Wilms daarvoor formeele opdracht
te geven. Vandaar de overdracht der gedichten tegen reçu. Waarom hiervan, gesteld
de juistheid, is afgezien, blijkt niet. Een prijsvraag was wederom het middel en zoo
werden 3 maanden later de voorwaarden daarvan gepubliceerd, belangrijk, omdat
de eerste Wien-Neerlandsch-Bloed-strophe in den zevenden regel een variant laat
zien en de variant in Wilms' reçu daarentegen verdwenen is. Ook dit keer drukte de
Konst- en Letterbode van 30 Augustus 1816 (dl. II, 135) over het uitgegeven
Berigt
Zijne Excellentie de heer Luitenant-admiraal Van Kinsbergen, Grootkruis van de
Willems-Orde, enz. enz. enz. ingevolge berigt van den 9den Mei 1816 aan zich
hebbende voorbehouden, om in het verkrijgen van muzijk voor de Liederen, daarbij
vermeld, te voorzien, noodigt alle nederlanders zonder onderscheid uit, om op dezelve
beide liederen, gepaste muzijkstukken te ontwerpen; en wel op het lied door den
Ridder Tollens vervaardigd; en waarvan het eerste couplet is:
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Wien Neêrlandsch bloed in de aders vloeit
Van vreemde smetten vrij;
Wiens hart voor Land en Koning gloeit,
Verheff' den Zang als wij.
Hij stell' met ons, vereend van zin,
Met onbeklemde borst,
Het rond en hartig Feestlied in
Voor Vaderland en Vorst.

Muzijk in den smaak van het engelsche Volkslied: God save the King; en op het lied,
waarvan zich als Dichter bekend heeft gemaakt de heer mr. J. Brand, welks eerste
couplet is:
Wij leven vrij, wij leven blij,
Op Neêrlands dierb'ren grond.
Ontworsteld aan de slavernij,
Zijn wij door eendragt groot en vrij.
Hier duldt de grond geen dwinglandij,
Waar vrijheid eeuwen stond.

Muzijk in den smaak van het bekende nederlandsche volkslied: Wilhelmus van
Nassauwen.
En looft voormelde heer Luitenant-admiraal Van Kinsbergen, eene renumeratie
uit van twee honderd en vijftig guldens, of de waarde daarvan in bewerkt goud of
zilver, aan den Componist, die het beste, en tevens aan het oogmerk voldoende
bevonden, muzijkstuk, op het eerstgemelde lied zal hebben vervaardigd; en aan den
Componist, die op gelijke wijze, het in de tweede plaats vermelde lied, op muzijk
zal hebben gebragt, eene renumeratie van honderd en vijftig guldens, of de waarde
daarvan in bewerkt goud of zilver.
Alle de voorwaarden, welke vervat zijn in het berigt, geplaatst in den Alg. Kunsten Letterb. Iste dl. 1815, bl. 306, en gratis te bekomen bij de boekhandelaars P. den
Hengst en Zoon, zullen, voor zooverre dezelve ten deze toepasselijk zijn, door de
kunstenaren, welke naar de ten dezen uitgeloofde renumeratien zullen verkiezen te
dingen, moeten worden in acht genomen; en de muzijkstukken, (voorzien van een
verzegeld biljet, en geteekend met eene
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spreuk, zoodanig als bij het voorz. berigt was gevorderd), vóór of uiterlijk op den
31sten October 1816, moeten worden ingezonden, ten huize van den laatst
ondergeteekenden, wonende op de Heerengracht, bij de Bergstraat, te Amsterdam.
Amsterdam den 19 Augustus 1816.
H.C. Cras.
D. Hooft.
D.J. van Lennep.
M.C. van Hall.
Vier maanden later, 7 December 1816 rapporteerde de commissie:
‘1. Dat bij hen, op de genoemde volks-liederen, zijn ingekomen een zeer groot
aantal muzijkstukken.
2. Dat zij deze muzijkstukken dadelijk hebben overhandigd, en de beoordeeling
daarvan opgedragen aan zoodanige mannen, die, naar hun oordeel, allezins
bevoegd waren voor die taak.
3. Dat deze, na eenig beraad, dien last op zich genomen hebbende, en na een
ernstig, naauwkeurig en herhaald onderzoek, eenparig van oordeel waren:
Dat onder de ingekomen muzijkstukken zich vele bevonden, waarvan de compositie
allezins getuige droeg van de talenten der verschillende toonkunstenaren, en sommigen
zelfs als voortreffelijk zouden mogen worden erkend en bewonderd, doch dat deze
allen te veel afweken van die edele eenvoudigheid, die, gepaard met een warm gevoel,
(naar hunne gedachten) het karakteristieke van een Volkslied moet uitmaken.’
Prijswinner van de eerste melodie met den zinspreuk: Het is reeds loffelijk te
streven, al bereikt men het doel niet, was J.W. Wilms, lid van het Koninklijk
Nederlandsche Instituut, te Amsterdam; van de tweede melodie met den zinspreuk:
De kunst is lang en ons leven kort, eveneens Wilms. Aan Van Kinsbergen kostte het
aan honoraria f 250 en f 150, samen f 400.
Uitdrukkelijk zegt de Commissie, dat zij de beoordeeling der muziek had
overgelaten, het zullen denk ik,
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wel wederom de leden-musici van het Instituut geweest zijn, zoodat Wilms in dat
geval zijn eigen werk te beoordeelen kreeg. Het verklaart waarom zij, die de
Commissie om advies had aangezocht, eerst na eenig beraad hadden toegestemd hun
oordeel te geven. Documenteele zekerheid, dat het zóó gegaan is, heb ik niet.
Niettemin is in dezen loop van zaken, zooals die hier is voorgesteld, iets scheefs,
omdat dan kennelijk de bedoeling bestond Wilms de prijswinner te doen zijn. 't Kan
natuurlijk eerlijk werk geweest zijn, maar 't lijkt al heel toevallig, dat onder het groote
getal inzendingen twee melodieën van slechts één persoon genade hebben kunnen
vinden. Dit zij echter, zooals het zij. Dadelijk deed de Commissie van den einduitslag
mededeeling aan belanghebbenden. Wilms stuurde een dankbetuiging aan de
Commissie per adres van Van Hall, die evenals het vorig stuk berust in de
collectie-Diederichs.
Den WelEdelen Heeren
uitmakende de Hoofd-Commissie, tot het programma van den heere
Lieutenant-admiraal Van Kinsbergen.
WelEdele Heeren!
Met het grootste genoegen ontving ik voorleden Zaturdag het berigt door UwEds.
aan mij medegedeeld, wegens het behalen der eereprijzen, betreffende de compositie
der beide volksliederen.
Ik verzoek UwEds. mijne dankbetuiging wel te willen aannemen wegens de
spoedige mededeling, dier voor mij belangrijke en vereerende tijding, alsmede voor
de hartelijke gelukwenschingen deswegens aan mij gedaan.
Ik hoop de eer te hebben UwEds. mondeling te onderhouden, wegens de twede
aantekening van uwe missive, een klein bijvoegsel betreffende.
Met de meeste hoogachting heb ik de eer mij te noemen
Amsterdam,
den 9 December 1816.
Wel Edele Heeren
U WelEds. onderdanige dienaar
J.W. Wilms.
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Ook aan Tollens, den becomponeerde was de uitslag aangenaam. Wilms schreef hij:
Ik verzoek mijn vriend, den heer Wilms, mijne hartelijke gelukwensching te willen
aannemen, wegens zijne behaalde eereprijzen. Het heeft mij een buitengewoon
vermaak gedaan, daarvan heden onderrigt te worden, en ik betuig zijn Ed. dat ik niet
zonder leedwezen zou gezien hebben, dat door een ander, althans wat mijn vers
betreft, den eerprijs verworven was. Zijn Ed. kan uit deze welgemeende betuiging
oordeelen, hoe aangenaam ik heden door deze tijding ben verrast geworden.
Ik verzoek dringend, dat Zijn Ed. de goedheid gelieve te hebben, mij een afschrift
van de enkele melodie op mijn volkslied te willen doen toekomen, ten einde mijn
nieuwsgierigheid te bevredigen.
Met gevoelens van hoogachting, teekent zich
Rotterdam, den
14 December 1816.
Zijn Ed. dienaar en vriend
H. Tollens Cz.
Onmiddellijk na het publiceeren van het eindrapport werd de kopy ter perse gelegd
en een maand later in Januari 1817 zag bij P. den Hengst en Zoon te Amsterdam het
licht de woorden-tekst der liederen van Tollens en Brand in een groot- en een
klein-octavo editie, à 6 stuiver en à 2 stuiver, en een muziek-editie (zang met klavier)
der melodieën van Wilms in groot quarto à 16 stuivers, getrokken van tinnen platen.
Zie ik wel, dan waren ook de drukkosten door Van Kinsbergen betaald, die het
kopyrecht prijs gaf.
Het is, nu na een eeuw de tijd uitspraak gedaan heeft en het Wien Neerlandsch
Bloed niet populair is geworden, althans niet in die mate als met reden voor een
nationale hymne gewenscht zou zijn, gemakkelijk een afkeurend oordeel te geven.
Toch is er, geloof ik, ruimte, dat oordeel nader te accentueeren, beschouwd in de
tijdsomstandigheden van honderd jaar geleden en getoetst aan de inzichten der
leidende personen.
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Dat deze in de eerste plaats, zoo niet uitsluitend in de woorden het belangrijkste
element zagen, is reeds naar voren gebracht. Inderdaad was hun muzikaal inzicht
niet boven bedenken, want het doet wel eenigszins vreemd aan, om geen krasser
woord te gebruiken, als in de muziekprijsvraag de Wien-Neerlandsch-Bloed-woorden
in geestelijk verband gebracht worden met de melodie van het God save the King,
de Wij-leven-vrij-woorden met de Wilhelmus-wijs. Was het Van Hall, die deze
enormiteiten debiteerde? Toch is dat God save the King in dit verband geenszins
zonder beteekenis, want het verplaatst onmiddellijk in de vrijmetselaarskringen,
waarvan hier voor reeds sprake was. Zoo krijgt de ethiek der prijsvraag zelf een
bijzondere beteekenis. Van Kinsbergen en zijn adviseurs wilden, dat gedenkschriften,
volksliederen, gedichten en schilderijen tevens propaganda zouden maken voor het
liberalisme; de considerans van zijn programma zegt het met zoovele woorden. Het
was, voor het welslagen van het gewenschte lied, een even kardinale en principieele
misvatting.
Het is, mij althans, niet gemakkelijk in een paar woorden te omschrijven, wat de
toenmalige maçonnerie was, het liberalisme wilde. Het best lijkt mij liberaal ongeveer
gelijk te stellen met neutraal. Overtuigingen van anderen, die natuurlijk niet ontkend
konden worden, moesten over en weer zijn vrij, maar behoorden niet te huis in het
openbaar, alleen in het particulier leven. Slechts zoo zou door de beginselen van
vrijheid en rede de zaak van den vooruitgang gediend kunnen worden. Iets dergelijks,
maar buiten het staatkundige, meer op het geestelijke of om het modern te zeggen
het sociale, wilde de vrijmetselarij. Ook daar was het parool verlichting, beschaving,
vernieuwing en Koning Willem, wien gaarne het epitheton van een verlicht vorst
werd toegekend, gevoelde, zoo hij al niet zelf maçon was, bijzonder veel voor deze
ethische richting, die, staande op Christelijken grondslag, het koningrijk Gods op
haar wijs tracht te verbreiden en haar leden aanneemt onafhankelijk van rijkdom,
rang of geloofsbelijdenis. Reeds dadelijk na
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zijn optreden kwam hij op het denkbeeld de loges in Zuid en Noord onder één hoofd
te vereenigen, daartoe van advies gediend door Falck, die maçon was. In het volgend
jaar 1816 kreeg dit zijn beslag door het optreden van 's Konings tweeden zoon Prins
Frederik als grootmeester.
Zoo kan gereedelijk geloofd worden dat Van Kinsbergen's programma om het
beginsel reeds welgevallig was aan de politieke partij, die toen nog het heft in handen
had, maar waartegen eerlang openlijk oppositie zou komen. Want dat de richting van
Van Hall en de zijnen zich niet wel kon verdragen met de denkbeelden van Da Costa,
Willem de Clercq en anderen, die zich hunnerzijds weer niet konden vereenigen met
het rationalisme van Kant, zou wel blijken uit Da Costa's Bezwaren tegen den geest
der eeuw van 1823, dadelijk als het ware beantwoord door een niet zeer heusche
aanspraak van Van Hall contra Da Costa, waarmede een bijeenkomst van de
Hollandsche Maatschappij door den eerste werd geopend.
De protestantsche kringen, waaruit het Wien Neerlandsch Bloed was voortgekomen,
als het ware belichaamd in Van Hall, den auctor intellectualis van het vers, waren
dus eerlang openlijk reeds niet meer eensgezind.
En hoe stond het in 1817 buiten de protestantsche kerkgenootschappen? Wat
dachten Joden en Katholieken, wat b.v. een Le Sage ten Broek van het vers, wat de
middelstand en de lagere en laagste standen, toen nog zoo indifferent ten opzichte
van de politieke, maatschappelijke en religieuse vraagstukken? Ik weet het niet. Maar
ik vrees, dat zij, zoo niet vijandig, toch in ieder geval onverschillig waren en dat de
zelfgenoegzaamheid van het rationalisme, tegelijk een zwakheid en kracht, haar
eigen waarde te dien opzichte zich niet bewust is geweest.
De prijsvraag bedoelde, ook ten opzichte van het volkslied, een gedicht van liberale
opvatting, zonder partijstrekking; het moest zijn een persoonlijke ontboezeming van
verlichte denkwijs en het resultaat was een goedig vers van geen karakter, van lauwe
middelmaat, dat niet in Koning Willem I, niet in een Oranje het staatsidee van
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het nieuwe Koningrijk zag, maar eenvoudig huldigde het denkbeeld van een koning,
wie dan ook. Het vers wilde uitdrukking geven aan het gods- en constitutioneel idee
van allen, en voldeed daardoor aan niemand buiten den engen kring van Van Hall
en de zijnen, d.w.z. de geestverwanten der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen,
waarmede èn Tollens - zie zijn Jubelzang met de 25e verjaring 1809 - èn Van
Kinsbergen, haar eerelid èn Van Hall, die de algemeene vergadering in 1817 opende
met een redevoering over de noodzakelijkheid van volksonderwijs en schoone kunsten,
sympathiseerden, of waarin zij figuren waren. Daardoor miste het vers de kracht tot
doordringen en zou dat blijven missen. Toch ligt daarin de duurzame verdienste.
‘Volksliederen, meende Huet in 1874, met eene bijzondere strekking, of bestemd tot
verheerlijking van een bijzonder persoon, gelijk ons Wilhelmus, kunnen als melodie
tot in het oneindige blijven voortleven, maar verliezen, wat de woorden betreft,
langzamerhand hun beteekenis. Zelfs komt van lieverlede het vaderlandsch gevoel
in opstand tegen een betuiging als die, dat Prins Willem van Oranje te allen tijde een
vereerder van den Koning van Spanje geweest is. Zoolang daarentegen in Nederland
de monarchie blijft bestaan, behoudt ook het Wien Neerlandsch Bloed zijn kracht;
en het zou die zelfs dan niet verbeuren, wanneer een vreemde vorst den
nederlandschen troon beklom.’
De rationalistische, liberale strekking van het vers, waardoor het, vrij kleurloos
maar dan toch een partij-geschrijf was, stond natuurlijk fel in den weg, dat de
onderscheidene politieke en godsdienstige richtingen het zouden kunnen aanvaarden.
Dat kleurlooze is in den loop der eeuw echter meer naar voren gekomen; het heeft
althans het algeheele verdwijnen kunnen tegenhouden en geeft de verklaring, waarom
Huet's woorden volkomen juist zijn. Dat het, hoewel in mindere mate dan een 25
jaar geleden, althans in de eerste en de vijfde strophe, bekend is gebleven, dankt het
aan de melodie. Alle andere toenmalige vaderlandsche zangen en volksliederen zijn
verdwenen met uit-
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zondering van het lied de Nieuwe Haring: Triomf! de vreugde stijgt ten top van mr.
H.A. Spandaw (Groningen) en J. van Boom (Utrecht), in 1818 te Groningen bij
Oomkens verschenen en eigenaardig genoeg, ook een uitvloeisel van een prijsvraag
‘het programma van eenige vrienden en beoefenaars der toonkunst binnen Groningen.’
Ik acht, artistiek gezien, deze melodie heel wat beter dan die van ons volkslied en
de tekst was natuurlijk buitengewoon doeltreffend om veel kringen onzer
maatschappij, onafhankelijk van welke politieke of godsdienstige richting te bereiken.
Toch is de melodie de mindere gekeurd voor volksgezang, omdat zij is luchtiger
en ietwat te ingewikkeld. Daarin ligt echter allerminst een depreciatie, integendeel.
Want, naar mij voorkomt niet bedoeld voor een ieder, heeft zij zich toch nu 100 jaar
lang zonder propaganda kunnen handhaven. De Wien-Neerlandsch-Bloed-wijs
daartegen is opzettelijk eenvoudig om populair in de beste zin van het woord te
kunnen zijn, maar heeft daarin gefaald.
Die melodie is van Johann Wilhelm Wilms, zooals gezegd.
Terwijl over Tollens voldoende literatuur bestaat, is dat niet het geval met Wilms,
reden waarom over den een niets behoeft, over den ander wel iets mag worden
geschreven.
Er had zich in ons muziekleven sedert het midden der achttiende eeuw een
eigenaardig verschijnsel voorgedaan. Tal van duitsche musici waren naar de Republiek
komen afzakken. 't Waren niet de beste artisten, evenmin menschen van veel stand
of opvoeding, maar 't waren doorgaans wel personen, die het vak verstonden. Onze
muziek was gekomen in het zog der duitschen, was dat steeds meer en meer gebleven
tot, ja eigenlijk tot nu toe. ‘Au commencement de ce siécle, schreef de belgische
musicoloog Gregoir in 1864, la Hollande était dominée par les musiciens allemands,
qui ont puissamment contribué au développement du bon goût musical dans les
Pays-Bas.’ Tal van duitsche musici of musici van duitsche origine kunnen genoemd
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worden, die hier in 1815 woonden: Dahmen, Bunte, Freubel, Ruppe, Lechleitner,
Dunkler, Rauscher, Marx, Hauff, Mann, Röhner, Stumpff, Weidner, Volcke. In het
instrumentenvak was het eveneens: Christiani, Zentgraff, Meyer, Freytag, Bätz en
evenzoo in den muziekhandel: Steup, Hummel, Wenck, Plattner.
In dit milieu kwam Wilms zeer naar voren. Geboren in 1772 te Witzhelden in het
hertogdom Berg, waar zijn vader schoolmeester en organist was, werd hij aanvankelijk
door zijn ouders bestemd voor predikant. De muziek echter won het, waarin hij door
zijn vader en zijn ouderen broeder, die te Elberfeld eveneens schoolmeester en
organist was, werd onderricht. In 1791 deed hij voor zijn vermaak een uitstapje naar
Amsterdam en - hij bleef er, nam er les van den daar gevestigden musicus Hodermann
en eerlang was hij een gevierd man, als componist, als fluitist en als pianist.
Tijdgenooten roemen zijn spel, maar erkennen toch dat zijn composities, hoewel
vloeiend en gemakkelijk geschreven, eigenlijk meer in de 18e dan in de 19e eeuw
te huis behooren. Zijn grootste verdiensten vonden zijn biografen, zijn schoonzoon
Lublink Weddik in De Tijd en Broekhuyzen in de Caecilia, bij zijn verscheiden 19
Juli 1847, in zijn persoonlijkheid; hij was een matig, werkzaam mensch, een vijand
van ijdele pracht, gedienstig zonder eigenbelang en kenner van vele wetenschappen,
een hoogschatter van geleerden, een braaf vader en een opregt en standvastig vriend;
over zijn muzikale bekwaamheden zeggen zij evenwel zoo goed als niets. Inderdaad
zijn deze betrekkelijk van weinig beteekenis. Wilms, als zoovelen zijner landgenooten
hier, verstond het vak, onderwees veel leerlingen en had zich om zijn coulantheid
reeds vroeg op een voetstuk zien plaatsen. Bij de oprichting van het Koninklijk
Instituut in 1808 was hij de eenige musicus die werd opgenomen; blijkbaar achtte
men hem toen reeds representatief; zes jaar later (1814) kreeg hij reeds een biografie
in het duitsche Lexicon der Tonkünstler van Gerber; kort daarop maakte hij zich
populair door een nog steeds gespeelden Slag van Waterloo en in het volgend jaar
1816
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zette hij, de gevierde man, voor het feest dat de stad Amsterdam 25 September gaf
aan den Prins en Prinses van Oranje in elkaar de officieele Oranje-wals, een niets
zeggend glad gewerkt gelegenheidsstuk op het Wilhelmusmotief.
Dat technische gladde is ruimschoots in zijn Wien-Neerlandsch-Bloed-wijs terug
te vinden. Het is een melodie als een andere in het rhythmus
passend, als men wil bij de eerste èn bij de andere strophen. Hoe zou Wilms, de
duitscher, die, hoe zeer ook gewaardeerd, toch niet par droit de naissance voelde wat
Oranje was, wat November 1813 beteekend had, iets werkelijk goeds hebben kunnen
maken bij die lauwe Tollens-woorden? Toch is zijn wijs op zich zelf beschouwd wel
goed; zij is eenvoudig in harmonie, in rhythmiek, in melodie; zij heeft het vers kunnen
redden, dat behalve het niets-zeggende, daarbij nog is gedwongen in zinsbouw en
woorden gebruikt (aders, smetten, onbeklemd, godgevallig), die het volk niet kent.
Het Wien Neerlandsch Bloed is stellig wel een typisch bewijs, dat het psychologisch
moment van een volkslied niet is in de woorden, maar in de muziek en in de
beteekenis die daaraan onbewust bij traditie wordt toegekend. Was dat, omdat Wilms
leentje-buur heeft gespeeld? Ruim 10 jaar later (1818) verweet Wap hem dat in een
studie over de vraag Is de nederduitsche taal minder dan andere talen voor de zang
geschikt? Want dat de melodie ‘gepast’ was ‘mogen wij, schreef hij, weinige noten
uitgezonderd aan Duitschland danken, waar de melodij reeds bestond, toen de heer
Wilms nog aan geen componeren dacht. Wij willen van geen plagiaat reppen of
roeren; hiertoe hebben wij te veel achting voor de kunde van heeren Beoordeelaars
in dat geval aan den dag gelegd’, vervolgde hij, misschien ietwat stekelig.
Hoe dit zij, de wijs is niet kwaad, al staat zij heel ver van het God save the King
wat het programma der prijsvraag wilde. Ware de Commissie eerlijk geweest, of

Onze Eeuw. Jaargang 16

249
juister, had zij eenig inzicht gehad in het wezen der muziek, dan had zij deze
Wilms-melodie zeker niet mogen aanwijzen, op grond van het gewenschte.
In Januari 1817 dan waren woorden en wijzen van het Wien Neerlandsch Bloed en
van het Wij leven vrij gepubliceerd; 't was nu zaak ze te populariseeren. In den
Schouwburg aan het Leidscheplein te Amsterdam werden de gewone voorstellingen
van 3 en 8 Maart 1817 besloten door een voordracht der volksliederen door de
gezamenlijke zangers en zangeressen met vol orchest; de eerste maal behelsde het
programma het historisch tooneelspel Eduard in Schotland, of de nagt eenes
vlugtelings, naar Duval en von Kotzebue en de ballet-pantomime Albado of de
wilden, van P. Greive; de tweede keer werd gegeven Voltaire's treurspel Mahomet,
door Hartsen vertaald en de balletpantomime Oursson en Valentijn of de twee
gebroeders, van denzelfden Greive, beide malen een eigenaardig programma om
propaganda te maken voor nieuwe muziek en verzen, van liberale denkwijs die
godsdienst, deugd, vorst en vaderland moesten steunen. De directie dier opvoering
zal waarschijnlijk wel toevertrouwd zijn geweest aan Freubel, den orchestmeester
van den Schouwburg. Volgens den anoniemen schrijver in de Tooneelkijker van dat
jaar was het orchest behoorlijk, maar liet de zang alles te wenschen over, wat stellig
niet bevorderlijk kan zijn geweest aan het beoogde doel.
In Rotterdam kreeg Tollens 2 April een uitvoering van het volkslied door 80
schoolkinderen met instrumentaal begeleiding door liefhebbers, geleid door den
schoolmeester M. Mensing, wat hem natuurlijk aangenaam geweest moet zijn. Voor
eigenlijke propaganda op groote schaal zorgde Van Kinsbergen. Hij liet alom
gedurende eenigen tijd volkszangers tegen bezoldiging rondgaan. Zou het geholpen
hebben? 't Is te vreezen van neen. 't Wij leven vrij vond aanvankelijk meer
instemming, vertelt R. (de Roever, geloof ik) in Eigen Haard van 1877. Ik kan het
mij begrijpen; de woorden missen het kleurlooze, zij zijn per-
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soonlijk, spreken over het monarchaal beginsel, al is het niet in die termen (4e
strophe), over Koning Willem I, over den handel, over Quatre-Bras en Algiers,
waaruit in het voorbij gaan volgt, dat deze strophe na de bekroning is toegevoegd,
en zoo vind ik de melodie ook frisscher, die trouwens in een vlugger tempo moet
worden voorgedragen dan die van 't Wien Neerlandsch Bloed.
Wilms zelf zorgde voorshands voor een vierstemmige bewerking bij Den Hengst
verkrijgbaar en te gelijk voor klavier-variaties in eigen beheer. Daarmede was de
zeer geliefde vorm, die we reeds bij het Wilhelmus een paar jaar tevoren ontmoetten,
ook op het nieuwe volkslied toegepast. Er verschenen er voor het einde van 1818
voor klavier van Leeflang en Hempenius, van S.C.H. voor klavier met fluit of
viool-begeleiding, van Van Boom voor twee fluiten en van denzelfden Leeflang voor
twee violen. Die variatie-liefhebberij bleef, ook later, nog. lang aanhouden.
Die muziekstukken zijn artistiek gezien, buitengemeen onbevredigend, ook dan,
wanneer wij ze, wat de klaviercomposities betreft, vlot afspelen op een platte piano
of een giraffe van die dagen, instrumenten met korten, dunnen, zeer ijlen en lichten
toon, geheel gemodelleerd naar engelsche denkbeelden of uit dat land geïmporteerd
(Van der Does, Clementi, Van Raay e.a.) De duitsche pianofactuur, welke in die
dagen door David Schiedmayer te Stuttgart een nieuw perspectief kreeg, technisch
en economisch, zou eerst veel later hier te lande haar overwegenden invloed doen
gevoelen. Uit dat weinig bevredigende kan echter ten opzichte van het volkslied niets
geconcludeerd worden; het niveau dier muziekstukjes richtte zich eenvoudig naar
hetgeen hier te lande gewenscht werd: het minder dan middelmatige.
En welke was nu het resultaat dier propaganda? Voor zoo ver naspeurbaar geen.
Uit de kringen, waaruit de beweging was voortgekomen, bleek van sympathie; het
Nut drukte de strophen af in haar Stichter's almanak van 1818; als stem werd de wijs
aangegeven in een bundelje bruilofts-
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liedjes, bij Schaares te Amsterdam (1818) verschenen, in liedboekjes van loges te
Leeuwarden (1820) en te Zaandam (c. 1820) en in de democritische Costerliedjes
(1823), nadat een jaar te voren de verzen waren afgedrukt in de leidsche
studentenzangen van 1822. Die documenten bewijzen echter niet, wat men zou willen
weten, of en zoo ja in hoever het lied werkelijk doordrong. Wel verscheen in 1820
een herdruk bij Den Hengst van de oorspronkelijke muziek-editie, maar verkoop is
nog geen gebruik. Ik kan mij niet onttrekken aan de meening, dat het resultaat eigenlijk
bedroevend was en dat het lied zelfs onbekend bleef bij de meer ontwikkelden buiten
Amsterdam en directe omgeving. Dat Vlaanderen het niet aannam, is natuurlijk, de
fransche provincies in Zuid-Nederland nog veel natuurlijker. Maar had Van
Kinsbergen en Van Hall daar wel op gerekend? Ik zou zeggen van neen, want zoo
kortzichtig waren zij toch niet om niet te weten, dat er toen reeds een antipathie
bestond tusschen Noord en Zuid. Hetgeen Kinker dienaangaande had geschreven in
zijn Herkaauwer in 1817, liet aan duidelijkheid niets te wenschen over.
De volkszangers die er op uitgezonden waren, hadden evenmin effect. Ik ken van
de woorden geen oud volksdrukje; eerst later vind ik het in zulk een blauwboekje,
in De spoorwagen vol met zedelijke liederen, dat, de titel zegt het reeds voldoende,
na 1840 gedrukt moest zijn.
Hoe België zich tijdens de vereeniging te deze opzichte gedroeg weet ik niet; het
feit der vereeniging echter was voor de verspreiding ook in Noord een beletsel. Na
de afscheiding zou propaganda kunnen helpen. De tenorzanger Vrugt deed het.
Willem Pasques de Chavonnes Vrugt was in Amsterdam geboren in 1798 en had
zijn onderwijs gehad te Elburg, op het Instituut Van Kinsbergen, dat deze daar in
1806 had gesticht. Als dilettant zong hij te Amsterdam in de concerten van Felix, bij
uitvoeringen in de franciscaner Mozes en Aaronkerk. Financieele achtergang deed
hem beroeps-zanger worden, maar toch zijn handelszaken aanhouden. Het succes
was volledig. Ook financieel. Binnen- en
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buitenland stond verbaasd over zijn fraai tenorgeluid. Het liefdadigheids concert in
de oude Luthersche Kerk te Amsterdam waarvan de opbrengst bestemd was voor
den Watersnood 1825, was zijn eerste groot succes. Met dat voorbeeld voor oogen
werd in 1830 en '31 heel den lande door van zijn zang gebruikt om door concerten
geld te verzamelen voor de militaire maatregelen tegen België en tevens geestdrift
wekken. De volksliederen van Wilms bracht hij, de oud-kweekeling van het Instituut,
immer op zijn programma. Mr. Herman Gerlings (geb. 1816) schrijft in zijn
herinneringen (1884) nog vol enthousiasme over zijn optreden in die dagen te
Haarlem, over zijn voordracht van
't Wordt duister mijn roosjes
Kom speel nu niet meer

van
Is 't u bekend getrouwe burgerscharen

van
De Koning leev

‘Als hij Tollens' volkslied zong, was zijn lied een kracht, die de harten der burgers
binnendrong. Hij waagde daarbij vrijheden, die op muzikaal gebied vreemd waren.
Bij de woorden van 't slot couplet
Behoed, o God, den Koning lang
En 't lieve Vaderland!

maakte hij een zwellende en afnemende point d' orgue op “lang” en toonde daarbij
dat hij over een verbazend geluid en een ruime borst te beschikken had.’
Natuurlijk ontkwam ook hij niet aan de mode van varieeren; allerlei coloratuur
gaf hij aan de melodie, blijkens de editie in 1830 bij Guido verschenen. Artistiek
naar huidige maatstaf, is het zeker niet, evenmin als zijn voordracht, vol romantiek
en valsch pathos. Zijn publiek vond het mooi, het wekte navolging. Ziehier een citaat
uit een artikel over hem van Rössing tien jaar geleden.
‘Wie kent zijn naam niet! En hoe weinigen leven er die hem ooit gehoord kunnen
hebben! Het moeten knapen en jonge deerns van tusschen de 80 en 90 jaar zijn,
anders
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gaat het niet. En toch, wij en jongeren spreken van oude door ons zelf gehoorde
verhalen over den schoonen zang van Vrugt, over de zaligheid die hij over de hoorders
en hoorderessen bracht, als hij zong ‘'t wordt duister, mijn roosje’ of ‘Adolf bij het
graf van Maria’, en hoe de geestdrift onze vaders en grootvaders laaie gloed werd,
als hij het nieuwe volkslied van Tollens zong, en hoe men naar hem kwam luisteren,
alleen om één koeplet aanvangende:
Bescherm, o God! bewaak den grond,
Waarop onze adem gaat;
De plek, waar onze wieg op stond,
Waar eens ons graf op staat

en dan geroerd in hart en nieren, met tranen in de oogen, ontvoerd aan zich zelven
Vrugt toejuichten.
‘Vrugt, de zanger.
Men vergete niet, dat hij zong in de jaren 1830 en daaromtrent, in den tijd van
nationaal leven en nationale opwinding, veroorzaakt door den belgischen opstand.
Ieder poogde Vrugt en het volkslied na te zingen. Wijlen papa Bamberg, de
Hof-mechanicus, zong het op die manier in de cantonnementen in Noord-Brabant
voor de schutters, en vaak in bijwezen van den Prins van Oranje, den lateren Koning
Willem II, en den Hertog van Saxen-Weimar, die gaarne Bamberg's compère was,
als hij voor de dappere schutters ging goochelen.
De zoon van dezen Bamberg, Eduard geheeten, de acteur, voor eenige jaren
overleden - hij was ook in 1816 geboren - zong bij bijzondere gelegenheden ook het
“Wie Neerl. bloed; in der maniere van Vrugt.” De voorstellingen, die hij, op hoogen
leeftijd, in het geheele land gegeven heeft bij zijn onherroepelijk vaarwel aan het
tooneel, besloot hij steeds - en niet zonder aankondiging - met het zingen van het
volkslied, gelijk hij dat gehoord had van Vrugt. Bamberg zong met de oogen ten
hemel, sloeg de hand op de borst en scheen in melodramatische geluiden zich zelf
in aandoening op te lossen’.
Zoo iets kon het rationalistische vers van Tollens, de
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niet-eerste-rangs melodie van Wilms niet verdragen. Zeker, Vrugt heeft de melodie
bij het uitgaand publiek bekend gemaakt, maar door zijn gemanierdheid haar tevens
vermoord. Wat hij nog bereikt heeft, is na zijn verscheiden (1873) grootendeels weer
verdwenen. Het volkslied is, omdat het op de scholen geleerd, door militaire muziek
geblazen wordt, niet onbekend, bemind is het stellig niet. Het Wilhelmus heeft het
niet kunnen verdringen en het is niet geworden wat Van Kinsbergen had gewild, het
muzikaal nationale embleem van het nieuwe koninkrijk van 1815 en van het
Oranjehuis. Door zijn liberale onpartijdigheid is het juist daarom een factie-lied. ‘Het
is reeds loffelijk te streven, al bereikt men het doel niet’. Had Wilms een voorgevoel,
dat het op den langen duur niet zou gaan met zijn volkslied, toen hij onder dit motto
de Wien-Neerlandsch-Bloed-melodie inzond bij mr. Maurits Cornelis van Hall te
Amsterdam, tusschen 19 Augustus en 31 October 1816?
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Antieke cultuur op den achtergrond van het nieuwe testament
Door Prof. Dr. J. de Zwaan.
Graecia victrix.
Over den achtergrond van Rembrands schilderijen zou een fijngevoelig spreker veel
kunnen zeggen, dat ons als een openbaring verrassen en verwonderen zou. Maar het
diepste heeft geen tolk van noode: de ziel spreekt zonder woorden tot de ziel.
Rembrand heeft enkele Christusfiguren geschilderd, waar het geheimzinnige van
dien diepsten achtergrond zich openbaart. De Christus zelf ziet u daar aan met een
blik, die een besef wekt, dat den beschouwer nimmermeer loslaat.
Dat is het geheim van het Nieuwe Testament, een werkelijkheid, die zich in
Rembrands ziel weerspiegeld heeft en nu ons treft. Spreken wordt daar een
ontheiliging en schennis.
Ons onderwerp ligt op den weg daarheen, maar toch nog verre van het punt, waar
de eenzame paden beginnen.
Ook de stemmen, die in het Nieuwe Testament zich nog doen hooren, zijn
onmiskenbaar levend. Al spreken zij tot menschen, die Jeruzalem, Athene en Rome,
de gansche wereld die in het verleden verzonk, aanschouwen konden,
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toch is het Nieuwe Testament ons, Westerlingen en nakomers, wonderlijk eigen.
Ook dat is werkelijkheid. Ook hier openbaart zich iets, waarvan wij beseffen, dat de
techniek van het intellectueele weten zich machteloos terug zal moeten trekken juist
wanneer de laatste voorhang scheuren zou. Het heilige der heiligen is altijd ledig
voor de geharnaste ziel.
Het is wel heel zeker, dat de schrijvers van het Nieuwe Testament zich richtten tot
de kinderen van hunnen tijd. Sommigen uit hun midden hebben daarmede gerekend.
Zij hebben ook zelf den invloed ondergaan van de cultuur hunner dagen, misschien
niet zoo sterk als wij dit gevoelen, misschien ook wel.
Wij laten ons tyrannizeeren door den driebond van wetenschap, handel en
nijverheid. Wij zouden niet kunnen zijn wie wij zijn willen, indien wij het willen
konden. Onze geest wordt een plein, waar 't rumoer nauwelijks enkele uren wil
zwijgen. Wat schuilt er achter dit alles, wat is de zin ervan, indien het niet zinneloos
is?
Voor dat raadsel staan wij, wanneer b.v. een Javaansch jongmensch ons vragen
komt om uitleg van het eigenlijke, dat hem in een boek of tijdschrift de aanwezigheid
van een vreemden geest deed aanvoelen. Dat raadselachtige is hetgeen wij oproepen
met het woord cultuurachtergrond.
Voor ons Nederlanders is het woord doorzichtig genoeg. Het herinnert ons aan de
tegenstelling tusschen den inlandschen landbouwer en de groote
cultuurondernemingen. Cultuur onderstelt organisatie en leiding door eischen en
inzichten, uit wijderen samenhang opgekomen. In dit laatste ligt het wezenlijke
verschil tusschen die beiden. Daar schuilt ook wel de reden, waarom de geestelijke
arbeid, dien de strijd om het bestaan overal eischt, nog niet overal en altijd cultuur
kan heeten.
In de middeleeuwen heeft het grootsche ideaal der Westersche kerk zijnen stempel
gezet op den middeleeuwschen mensch. Geesten, die wellicht niet eenmaal bizon-
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deren diepgang hadden, brachten onsterfelijke kunst voort: de groote leidende
gedachten, in dat ideaal als brandpunt geconcentreerd, organizeerden het innerlijk
leven en brachten het onontgonnen binnenland der ziel tot vruchtbaarheid.
Zulke gedachten zijn een geestelijk erfdeel. Cultuur is een geestelijk erfdeel. Wie
er in opgroeit, ziet op tot degenen die haar schiepen, doch het schijnt wel, dat die
groote geesten zelven allen weer ootmoedig spreken van groei.
Cultuur onderstelt organisatie van de menschengroep, waarin zij leeft - of, is zij
wellicht de heerscheres, die ons geestelijk bewegen organizeert en vrucht doet dragen?
Worden wij misschien gedragen door, zijn wij wellicht veeleer in lijdelijken zin het
organisme van onzen gemeenschappelijken geest, dan dat wij dien dragen zouden
en met onze vernuftige instellingen grooten dienst bewijzen? Hoe dit zij - organizatie
of organisme - orde en samenhang zijn onafscheidelijk van cultuur. De Staat, die aan
een menschengroep die beide verzekert en haar bestaan beveiligt tegen vernietiging
door den buitenlandschen vijand, of zij zich al dan niet met cultuur inlaat, bewijst
haar toch een bijna onmisbaren dienst.
Zoo is er ook meestentijds een gemeenschappelijke taal, die de gansche
menschengroep beheerscht, waarin haar geestelijke eigen aard zich ruimte van
beweging heeft verschaft en alles vrijwel naar zijn hand heeft gezet. Ook hier weer
een reeks van wisselwerkingen: de taal bindt ons denken aan allerlei associaties,
maar de geest dwingt die taal weer om ruimte te maken voor wat hij volhardend wil.
Wij wringen aan wat het voorgeslacht ons gaf; die na ons komen zullen misschien,
fijngevoeliger dan wij, aan onze winst slechts luttel waarde hechten.
Tenslotte schept zulk een groep zich ook een ideaal, dat in de vorming en uiting
van het persoonlijk karakter der individuen zich doet gelden. De Brutusvereering
der groote revolutie, de Bismarckvereering bij onze Oosterburen staan daar wel niet
buiten, maar zijn toch iets anders. Het ideaal behoeft nl. geen gloriekroon te dragen
als het
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maar wezenlijk is. Wij Nederlanders zijn wel al te weinig tot heldenvereering genegen,
maar wij hebben die ook niet noodig om ons van onzen eigen aard verzekerd te
houden.
Europeesche cultuur is, als het voorafgaande juist is, wel een tegenspraak in de
zaak zelve. Eén gemeenschappelijk geestelijk erfdeel is wel de eenige factor van de
drie die men nog zou kunnen noemen, als men tenminste de apostolische roeping,
die het heilige Rusland ten opzichte van het ontaard Europa heet te gevoelen, buiten
rekening laat.
De antieke wereld echter, de wereld, waar de schrijvers van het Nieuwe Testament
in leefden, was ons in dezen voor. De volkeren rondom de Middellandsche Zee
erkenden allen dezelfde cultuur, die vooral in de Oostelijke helft van het Rijk tehuis
was, als gezaghebbend. Volkomen verwezenlijkt was die eenheid nog niet, maar een
schouwspel als Europa thans biedt, was destijds, binnen het gebied der
Grieksch-Romeinsche cultuur, ondenkbaar.
Een Egyptenaar streed niet voor een Egyptische cultuur, al mocht hij terugzien op
een verleden van tientallen eeuwen. Een Syriër streed niet voor Semirische cultuur,
een Romein - in dezen tijd - zelfs nauwelijks voor specifiek Romeinsche cultuur:
allen bogen zich voor het grootsche dat bestond, het geestelijk erfdeel van Hellas.
Tegen een vijandige buitenwereld werd dit erfdeel behoed door het wereldrijk.
Binnen de grenzen werd het gedragen door de wereldtaal, de Koinè - en allen die
zich van dit latere Grieksch bedienden of indirect den invloed der Grieksche gedachte
ondergingen, kwamen onder de glorie van het gemeenschappelijk ideaal.
Wereldrijk, wereldtaal en wereldburgerschap waren de drie frontzuilen van den
tempel, waarin de geest der antieke wereld troonde.
Zelfs de Jood, hoewel hij een wonder Gods verwachtte dat den tempel te Jeruzalem
tot middelpunt der wereld maken zou, was te zeer een realiteitsmensch om in het
tegenwoordige niet de zegeningen van dit wonderlijk verschijnsel te beseffen.
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Het was dus wel een geheel andere wereld, die het Nieuwe Testament had kunnen
zien worden, indien zij daar aandacht aan had willen schenken.
Staat en cultuur zijn niet te vereenzelvigen. Zoo is ook de feitelijke beteekenis van
het Romeinsche wereldrijk en de geestelijke waarde van de eenheid, die het
verwezenlijkte, niet een en hetzelfde.
Die feitelijke beteekenis wordt wellicht tastbaar als wij van het verscheurd Europa
den blik richten naar Insulinde: halverwege tusschen die beide ligt het antieke
wereldrijk. Voor de volkeren zonder cultuur beteekende het Romeinsche oppergezag
al wat het Nederlandsch bestuur in een goed geordende streek der Buitenbezittingen
verwezenlijkt: orde, rust, veiligheid, recht, verkeer, kortom alles wat zij onmachtig
waren zichzelf te scheppen. Voor de hoogerstaanden was de politieke
noodzakelijkheid der Romeinsche orde en eenheid zoo duidelijk geworden dat de
oogen opengingen voor grootscher idealen dan zich in den engen kring van vroeger
lieten vermoeden.
Wij kunnen ons moeilijk voorstellen wat het beteekend heeft dat van Brittannië
tot in het hart van Klein-Azië één gezag, één beheer, één recht tenslotte oppermachtig
was: geen mogelijkheid van botsingen van eenige beteekenis, geen economische
conflicten tusschen souvereine staten!
Wat alle internationale conferenties en tractaten missen, was hier aanwezig: het
gezag, dat de eenheid handhaaft, en de strikt juridische Romeinsche geest, die dat
gezag met waardigheid bekleedde. Het Russische rijk van Wladiwostok tot Tiflis,
Archangel, Odessa en Warschau is wellicht te vergelijken met het Romeinsche, maar
de Russische cultuur mist tegenover de Oekrainiërs, Polen, Letten en Finnen het
prestige van de eenige te zijn. De glans van West-Europa verduistert haar.
Natuurlijk bestonden er binnen het Rijk verschillen zooals wij die kennen tusschen
Europeanen en vreemde Oosterlingen, tusschen adatlooze volkeren en hoogerstaan-
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den. Tenslotte gingen echter die kloven niet zóó heel diep. Wat ook de strikte theorie
eischte, zij, voor wie het volle Romeinsche burgerrecht groote waarde bezat, konden
zich den weg daartoe wel banen. De Romeinsche officier uit Handelingen 22:28, die
het ‘voor een groote som verkregen had’, was natuurlijk een uit velen.
Ook in de meest materieele dingen deed de Romeinsche Staat groot werk: de
Romeinsche waterleidingen en het wegennet, de approviandeering van hoofdstad,
legers en garnizoenen getuigen nog van de werk- en denkkracht dier ingenieurs en
ambtenaren, waarover de literatuur aristocratisch henenzag. Het reizen, was, blijkens
het N.T., voor vele kleine luiden niets ongewoons. Brieven gingen geregeld over en
weer. Wij bezitten b.v. nog correspondentie van een jongeman uit Egypte, die dienst
nam in het leger en uit Italië naar huis schrijft en zijn portret stuurt. Later als hij
getrouwd is, blijft de briefwisseling nog voortduren en bidt hij nog geregeld voor
zijn ouders ‘voor de goden hier’. Speculaties in den korenhandel, het tot in finesses
ontwikkelde Egyptische bankwezen kennen we uit de papyri.
Het is wellicht niet te veel gezegd, dat een hedendaagsch zakenman, kon hij bij
tooverslag in de antieke wereld terugkeeren, wel zijn telefoon en stoomvaart missen
zou, maar met de beschikking over een goedkoop en talrijk slaven-personeel, in den
nieuwen stand van zaken niet minder gelegenheid zou vinden om zijn bizondere
bekwaamheid vruchtbaar te maken en vooral de voordeelen van wereldvrede,
wereldrijk en wereldrecht te waardeeren.
Waardeering van het wereldrijk ontbreekt dan ook niet in het Nieuwe Testament,
al is ook het tegenovergestelde gevoelen aanwezig: eene tegenstrijdigheid, die tegen
den achtergrond dier dagen verklaarbaar zal worden. Paulus erkent b.v. in Rom. 13
het Romeinsche rijk als een zegen van God: ‘....de machten, die daar zijn, zijn van
God geordineerd, alzoo dat wie zich tegen de macht stelt, de ordinantie Gods
wederstaat; en die ze wederstaan zullen over zichzelven een oordeel halen: want de
overheden zijn niet tot eene vrees den goeden werken, maar den kwaden.
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Wilt gij nu de macht niet vreezen, doe het goede, en gij zult lof van haar hebben,
want zij is Gods dienares, u ten goede. Maar indien gij kwaad doet, zoo vrees, want
zij draagt het zwaard niet te vergeefs’. Hier blijkt wel, dat het Romeinsch gezag geen
korten arm had en ook voor den kleinen man zich behoorlijk wist te doen gelden.
Zelfs het Romeinsche belastingstelsel wordt uit ditzelfde oogpunt met waardeering
genoemd. Voor het instandhouden van die zichtbare en zegenrijke Romeinsche orde
en regel ‘daarvoor betaalt gij schatting’ en - met een kleine ondeugendheid tegenover
de ambtenaren, die zich als dienaren van des Keizers goddelijke majesteit wel
gewichtig gevoelden - noemt Paulus hen in een anderen zin dan die, welke hùn glorie
was, ‘dienaars van God’.
Het medewerken tot dezen geordenden staat door gehoorzaamheid aan de bevelen
der overheid en der machten, die over den burger gesteld zijn, noemt Paulus dan ook
eene gewetenszaak: ‘daarom is het noodig onderworpen te zijn niet alleen om de
straf, maar om des gewetens wil’.
Voor later eeuwen werden die woorden, omdat zij, in het Nieuwe Testament
gekomen zijn, van groote historische beteekenis. Romeinen 13 is de adelbrief der
Christelijke overheid geworden; maar nog merkwaardiger zijn zij, gezien op den
achtergrond, die eens de hunne was. Het is opmerkelijk, dat Paulus deze gedachten
niet motiveert uit een oogpunt, dat wij onwillekeurig in aanmerking nemen, n.l. de
beteekenis van de eenheid van het wereldrijk voor de verbreiding van het evangelie.
Dat wordt eenvoudig als een alledaagsch feit aanvaard: nergens wordt er nadruk op
gelegd! Zonder eenigen ophef spreekt het 15e hoofdstuk van denzelfden brief over
een reis naar Jeruzalem, vanwaar de schrijver zich via Rome naar Spanje zal begeven.
Die dingen spraken vanzelf. Het Rijk was een eenheid en, zooals een scherpzinnig
onderzoeker heeft opgemerkt, Paulus sloot zich geheel bij die gegeven organisatie
aan. Hij volgt de groote handelsroutes, hij concentreert zijn arbeid op de knooppunten
dier wegen. Hij bezigt de namen der provincies in Romeinschen zin: Galatië b.v. is
niet het binnenland
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der ‘barbaarsche’ Celten, maar het Romeinsche gewest van dien naam, dat de
overlandroute van Efeze naar Antiochië doorsneed.
Maar Paulus deed aldus niets bizonders. Wij kunnen er zeker van zijn, dat niet
alleen de menschen, die onder zijn invloed kwamen, maar ook de eenvoudige burger
in het algemeen het Rijk als iets van een zekere geestelijke waarde gevoeld zal hebben.
In het negatieve moet men zich wel bewust geweest zijn, dat men er minder op werd,
armer wezen zou aan een zekere fierheid, als dat grootsche gebouw in puin zou
zinken.
Het Rijk had prestige. Het had nog meer: het scheen het werk der Voorzienigheid.
Fustel de Coulanges heeft uitgesproken, dat ‘het een feit zonder voorbeeld in de
wereldgeschiedenis zou wezen, dat een gezag, door de bevolking verafschuwd, vijf
eeuwen stand zou hebben gehouden... Het zou onverklaarbaar blijven, dat honderd
millioen menschen tot gehoorzaamheid gedwongen werden door de dertig legioenen,
waarover het Rijk beschikte’. De ware oorzaak moet een andere wezen: eerbied,
religieus ontzag voor de grootsche werkelijkheid der rijkseenheid: ‘Van het eene
einde des Rijks tot het andere zag men in die dagen, slechts enkele jaren vóór den
aanvang onzer Christelijke tijdrekening, een nieuwe religie opkomen, die de Keizers
zelf als hare goden vereerde. Heel Gallië richtte destijds, vertegenwoordigd door zijn
zestig civitates, gemeenschappelijk een tempel op ter eere van Augustus... De priesters
van dien tempel (in de nabijheid van Lyon gelegen) werden bij gemeenschappelijk
besluit door deze staatjes gekozen en waren ieder in hun streek de aanzienlijkste
persoonlijkheden... Men kan dat alles niet aan vrees en slaafschheid toeschrijven.
Geheele volkeren vervallen niet tot slaafschheid en houden dat niet drie eeuwen lang
vol. Het waren niet de hovelingen, die den Vorst aanbaden, Rome zelf was het. Het
was niet Rome alleen, maar ook Gallië, Spanje, Griekenland en Azië.’
Over dit verschijnsel zou nog veel meer te zeggen zijn en sedert is ook nog wel
ander licht daarover opgegaan,
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maar dat het Rijk ook voor den kleinen man een goed was niet slechts van stoffelijken
aard, blijkt ook hieruit, dat hij stoffelijk goed er voor wilde offeren. De bekende slag
in het Teutoburgerwoud kostte een twintigduizend menschenlevens. Hij trof daarom
zoo gevoelig, omdat de eigenlijke kern van het leger principieel uit Italië, uit het
oude hart des Rijks, gerecruteerd werd. Het was een eer het Rijk te mogen verdedigen.
Sommige oorden op de gevaarlijkste punten gelegen, aan de Mesopotamische grens
b.v., hebben dan ook met een élan, dat wij slechts aan vaderlandsliefde kunnen
toeschrijven, telkens stand gehouden tegen stammen met wie zij door bloed- en
taalverwantschap waren verbonden. Zoo streden ook de hulptroepen, die in ons
vaderland door het Rijk gelicht werden met geen mindere toewijding dan anderen.
Tenslotte hield in later dagen de Rijksgrens slechts stand tegen den wassenden vloed
der ‘barbaren’ door die vaderlandslievende toewijding, waarmede de cultuur der
antieke wereld diezelfde menschen, maar dan onder de schaduw van den Romeinschen
adelaar geboren, wist te bezielen.
De eenige opstand van principieele beteekenis, waarin het verzet zich juist tegen
die cultuur keerde en haar macht zocht te treffen, was die, welke eindigde met den
val van Jeruzalem.
Overal elders blijkt het Rijk een geweldige aantrekkingskracht te oefenen. Zonder
noemenswaarde moeilijkheden verliepen telkens de annexaties van binnen de sfeer
van invloed gelegen staatjes.
Het geheim van die aantrekkingskracht zou moeilijk te ontleden geweest zijn zelfs
voor den tijdgenoot. Wij kunnen het slechts aanduiden met het woord prestige. Dat
woord omvat militaire en economische factoren, maar leeft uit die geestelijke kracht,
waaruit een cultuur groeit. Die geheimzinnige kracht was het, welke de heterogene
bestanddeelen samenbond. Het was een eer deel te hebben aan die glorie, welke
buiten de grenzen onbekend was. De leidende gedachten van het leven daarbinnen
brachten door een soort gistingsvermogen uit den onontgonnen geest van den barbaar
dingen
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te voorschijn, die hem vervulden met een besef van meerderwaardigheid boven zijn
vroegere stamgenooten. Alleen het leger reeds leerde zelfs den ruwsten ruiter uit
Barbarije discipline, esprit de corps, collectief eergevoel, toewijding - onbegrepen
desnoods, maar tòch toewijding - voor een hooger doel.
Daar waren in het bloote feit van het wereldrijk elementen gegeven, die, zoo wij
hun al niet de eer van tot den bouw van het Godsrijk bij te dragen zouden mogen
geven, toch in den bouw der Kerk van groote beteekenis zijn geworden en gebleven.
Zulke elementen zijn b.v. het ethische staatsburgerschap, het instinct voor orde
en recht, de Oostersche idee van sacrale monarchie.
In hunne versmelting vormen zij een van de sterk uitkomende partijen reeds op
den achtergrond van de Nieuwtestamentische geschriften. Tegenstrijdige gedachten
zijn het die hier samenvloeien: de Apocalypse b.v. reageert tegen de sacrale
monarchie, tegen de menschvergoding in den keizercultus. Zij ziet het vuur der
vernietiging voor zulk een ontaarde wereld reeds oplaaien. Paulus echter erkent de
twee eerste van de bovengenoemde drie elementen en getuigt vóor diezelfde overheid
als eene ‘ordinantie Gods’, wat niet wegneemt, dat ook hij geloofde in een spoedigen
omkeer der bestaande wereldorde.
Dat die samensmelting echter aan den geest der antieke cultuur volkomen gelukt
is, getuigt wel ten sterkste die Romeinsche wereldorganizatie, welke nog heden
bestaat! Voorzoover immers een kerkelijk organisme de eigenaardige eigenschappen,
van eenen wereldstaat kan overnemen, is dit in de R.-C. Kerk geschied: het klooster
is een geestelijk vaderland gelijk de antieke polis, de stadstaat, dat eenmaal was voor
den burger. Het eigen kerkrecht van de Romeinsche organizatie bewaarde, naar men
verzekert, in menig opzicht den antieken juridischen geest. De sacrale monarchistische
gedachte, waarbij de Keizer feitelijk als Gods vertegenwoordiger op aarde gold, heeft
getriomfeerd, ten koste van kerkscheuring in het groote Oostersche
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schisma, en eindelijk in de 19e eeuw ten koste van veel, dat verborgen is gebleven,
in de bekende doctrine aangaande des Pausen onfeilbaarheid, wanneer hij ex cathedra
beslist.
Tot dit geestelijk erfdeel nu, dat den bewoner van Rome's gebied verhief boven de
omwonende barbaren, hebben de Grieken, voorzoover het de rijksgedachte betrof,
het ethische beginsel in het staatsburgerschap bijgedragen. Voor den Atheenschen
burger in den grooten tijd was de stad, de polis, het leven zelf. Athene met zijn reeks
van groote mannen, zijn democratie, zijn prestige was het milieu, waar het schitterend
voorbeeld van die deugd, Socrates, weigeren kon uit eerbied voor de wetten van den
Staat, zich door de vlucht aan een onrechtvaardig doodvonnis te onttrekken. Dat was
geen doctrinaire halsstarrigheid. Die eerbied beantwoordde aan een zeer concrete
werkelijkheid.
Wij, als een historisch volk, gewend aan eeuwen van zelfbestuur, zijn er fier op,
dat een vrije Nederlander zich niet bij elken voetstap stoot aan den Staat. Zulk een
gedachte is in de Oudheid onbestaanbaar: de Staat was van oorsprong en van natuur
weinig anders dan de familie op grooter schaal. Tegenover ons huisgezin handhaven
wij toch niet een abstractie van persoonlijke vrijheid! In wijderen kring zijn de banden
van familietraditie en geaardheid toch ook geen levensbeperking! Dat alles maakt
integendeel het leven rijk en vol, geeft doelbewusten arbeid en bereikbare idealen.
Met dien gevoelstoon benaderen wij wellicht ongeveer wat de antieke polis was voor
den burger. Socrates zou inderdaad zijn geweten, dat voor deze traditiën sprak,
verkracht hebben door aan te nemen wat verblinde genegenheid hem bood. Het
geweten van den burger had dus direct besef van den Staat, stond in een natuurlijke
relatie tot hem.
Van de kleine organisch-geworden Grieksche stadstaatjes, tot een zoo grootsche
en veel meer kunstmatigs bevattende organizatie als die van het wereldrijk, is echter
een verre
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reis. De overgang in tijd is niet zoo bezwaarlijk: Rome was hier de erfgenaam der
Grieksche wereldheerschappij van Alexander en zijn epigonen. Het bezwaar vervalt
echter als wij bedenken, dat de Grieksche stadstaatjes, waar de grootsche gedachte
van gewetensverplichting jegens den Staat ontlook en bloeide, getrouw aan hun
oorsprong, door en door religieus waren. Het huisaltaar en de staatsaltaren, de
huisgoden en de staatsgoden werden gedragen door een en dezelfde gedachte. Ook
hier was de antieke Staat eene eenheid, die de eigenaardigheid harer samenstellende
deelen op vergrooten schaal herhaalde. De stadsoverheid was inderdaad ‘dienaresse
der godheid’ van nature. Socrates werd veroordeeld, omdat die geheiligde band door
zijnen geest werd aangetast. De keizercultus knoopte bij dit aloude besef, dat in de
massa's door geen filozofische kritiek te vernietigen was en dat in het Oosten in volle
kracht zich had ontplooid, weder aan.
Wat Paulus dus in Rom. 13 uitsprak: gewetensplicht tegenover den Staat en dat
op godsdienstigen grondslag, was geen conclusie, die hij zijn hoorders behoefde op
te dringen. Zij was slechts Christelijk, in zooverre Paulus sprak van den éenen God
en Vader, dien hij in Jezus Christus kende.
De Romeinsche juridische geest van recht en orde heeft in het Nieuwe Testament
slechts in de beeldspraak enkele sporen nagelaten. Die sporen zijn bovendien niet
overduidelijk. Groot werd echter die invloed, toen de dogmata, d.w.z. de beslissingen
van wettelijk erkende theologenvergaderingen, de beteekenis van rijkswetten gingen
evenaren.
De Oostersche centralizeerende gedachte van het sacrale monarchisme heeft
evenzeer tot later moeten wachten eer zij positieven invloed kreeg. Negatief zijn de
sporen duidelijk genoeg. Openbaring 7:10 b.v. waar ‘de schare, die niemand tellen
kan’ roept ‘met groote stem: heil onzen God, die zit op den troon en aan het Lam!’
herinnert als tegenstelling levendig aan die volksvergaderingen, waarin
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de loyale onderdanen van gansche provinciën, feestelijk saamgestroomd, hunne
aanzienlijken omstuwden, die met zangers en witte plechtgewaden de liturgie
verrichtten voor het altaar van den Heer en God, die zit op den troon te Rome. Het
woord ‘Heer’, Kyrios, op Jezus toegepast, werd gedekt door den Joodschen godstitel,
maar wie zal zeggen, hoeveel verzet van het onzichtbare Rijk tegen de tastbare
wereldheerschappij aan dat woord zijn accent heeft gegeven?
Over het geheel blijft het echter opmerkelijk en getuigt het voor den hoogen
oorsprong van de meeste onzer Nieuwtestamentische geschriften, dat het zoo moeilijk
is er polemiek in aan te wijzen tegen goddelijk eerbetoon aan eene figuur als b.v.
Nero of aan welmeenende onbeduidendheden op den troon van Augustus. Toch zou
men moeilijk iets kunnen noemen, dat zoozeer tegen het Christelijk besef moest
strijden.
De Antichrist dan? In den eersten Johannesbrief is hij een niet nader beschreven
gestalte (2:18), die door vele ‘Antichristussen’ wordt ingeleid. Paulus echter (II
Thess.: 2) spreekt van ‘den mensch der zonde, den zoon des verderfs, die zich
tegenstelt en verheft boven al wat god genaamd of als god geëerd wordt, alzoo dat
hij in den tempel Gods als een god zal zitten, zichzelven vertoonende, dat hij god
is....’ Hier wordt een figuur geschilderd met kleuren, die ons aan den waanzin van
een Nero of Caligula herinneren, maar toch niet meer dan een figuur. Het kwaad,
dat de schrijver ziet opdoemen, ligt niet in het heden, doch in de toekomst! Zulk een
ontplooiing ervan is in het tegenwoordige nog onbekend. Nergens lezen wij: broeders
wacht u voor die afgoderij, welke de meest verfoeilijke is van alle. Nergens blijkt,
dat de keizervereering in vijandige hand het middel kon zijn, om groot gevaar op te
roepen. Dat is moeilijk anders te verklaren dan uit de onderstelling, dat het voor den
gewonen Christen, tot wien deze brieven gericht werden, nog zeer wel mogelijk was
om zich te onthouden van deelneming aan den keizer-cultus en toch onopgemerkt
te blijven.
De apocalyptische toorn tegen ‘het Beest, dat opkomt
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uit de zee en tien hoornen heeft en op zijne hoornen waren koninklijke diademen en
op zijne hoofden waren namen van godslastering’ (Openb. 13) keert zich wel in
principe tegen de practijk en theorie der keizervergoding, doch deze verontwaardiging
bleef blijkbaar binnenshuis. De buitenwereld heeft nog wel langen tijd de Christenen
niet helder onderscheiden van de Joden, die immers ongemoeid bleven. Ook het
woord van Jezus ‘geeft Gode wat Godes en den keizer wat des keizers is’ stemt
overeen met wat Paulus onderstelt en aanbevelen kon.
Van grooter historische beteekenis dan de vizionaire felheid van den apocalypticus
werd echter het feit, dat men front maakte - voor het eerst in de wereldgeschiedenis
- tegen eene onjuiste oplossing van het probleem Kerk en Staat, dat de spits vormt
van de vraag naar de grenzen tusschen de eischen van het geweten en die der overheid.
Het was maar een kleine secte, die aldus opkwam voor de hoogste goederen der
menschheid. Het Jodendom kon zijn millioenen tellen en had duizenden aanhangers
in het kamp van den vijand. Het beschikte over een geweldige volkskracht, machtige
geldmiddelen en eene sterke organizatie. Naast reusachtigen invloed had het in reserve
de explozieve kracht van een religieus-nationaal fanatisme. Het heeft echter niet
vermocht een positieve verhouding tot den wereldstaat te vinden: aan zijne negatie
der antieke cultuur, die in den grooten opstand en in ettelijke stuiptrekkingen daarna
tot uitbarsting kwam, is het bezweken. De grootsche taak, die ervoor scheen
weggelegd, werd door het Christendom overgenomen. Toen eindelijk het monotheïsme
erkenning begon te vinden, was het Jodendom onmogelijk geworden. De kleine
Christelijke secte echter, even onverbiddelijk waar het Gods eer en het recht des
gewetens gold, wees niet in tragischen hoogmoed de bestaande cultuurwaarden af.
Hoezeer ook in den aanvang heftig verlangende naar den omkeer aller dingen, hoezeer
ook duurzaam overtuigd, dat hier beneden het ware leven niet ervaren wordt, de
erkenning, dat de overheid hier op aarde onder Gods bestel regeert, maakte het
mogelijk, dat het
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Christendom tenslotte de cultuur der Grieksch-Romeinsche wereld verzadigde met
zijnen geest, dat het uitdreef en afsterven deed wat daarin niet leven kon.
Die stille revolutie werd bevorderd door het gebruik van het Grieksch als taal der
wereldcultuur. De invloed van een taal op het denken is moeilijk te schatten en
allerminst met eenige nauwkeurigheid na te gaan, wanneer men zoo diep in het
verleden zou willen afdalen. Toch moet het prestige van het Grieksch nog veel grooter
geweest dan dat van het Fransch in minder verre tijden. Er is een tijd geweest en nog
is hij misschien niet geheel voorbij, dat eene gedachte, in Fransch gewaad gekleed,
ook bij hen, die andere talen verstonden, welkomer was dan haar eigen verdienste
alleen zou rechtvaardigen. Het Grieksch echter had in het Latijn nauwelijks een
mededinger. Alles wat er van belang gedacht en gesproken was over de diepste en
ook over de oppervlakkige dingen des levens, was overwogen en uiteengezet door
Grieken en in het Grieksch. Het eerste wat een kind, van welk ras ook, indien het
voor hoogere studie bestemd was, te leeren had, was Grieksch. Maar ook de koopman,
ja zelfs de soldaat, die naar het Oosten verplaatst werd, kon niet buiten die taal. Wie
geen Grieksch kende, stond in het meest beschaafde deel der antieke wereld even
hulpeloos als een Russisch vluchteling in de Vereenigde Staten.
Het Nieuwe Testament is geschreven in het Grieksch. Met het Grieksch heeft het
evangelie de antieke wereld gewonnen, in het Grieksch zijn de postulaten van dat
evangelie doordacht. De gansche geestelijke nasleep van denkgewoonten, onbewuste
gedachtenverbindingen, de wijze van abstraheeren, al de fijnheden en ook al de
gebreken der Grieksche taal hebben daarbij hun macht mede doen gelden. Woorden
als ‘geloof’, ‘verlossing’, ‘verzoening’ doen in onzen Nederlandschen geest ieder
een bepaalde reeks van gedachten, beelden en historische herinneringen naar voren
springen. Zoo was het ook in de Oudheid - natuurlijk! Maar wie zou beweren, dat
dit dezelfde kunnen
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geweest zijn, die bij ons opkomen? Het waren Grieksche gedachten, beelden uit de
Levantijnsche wereld, herinneringen aan geheel andere feiten.
De gang der gedachten moest dan ook vaak vanzelve een geheel anderen loop
nemen. Een woord b.v., dat wij ieder oogenblik bezigen en dat onontbeerlijk schijnt
voor de beschrijving van geestelijk leven, het woord persoonlijkheid n.l., ontbrak
geheel. Niet alleen het woord ontbrak maar de gedachte zelf. Al de nadruk valt op
samenstellende deelen van wat wij ‘persoonlijkheid’ noemen. Een andere uitdrukking,
het woord ‘geweten’ bezat destijds ook een geheel afwijkenden zin en aard. Thans
is het de hiëroglief, die ons herinnert aan de kern onzer persoonlijkheid. De inwendige
stem spreekt ons van een contrast tusschen hetgeen wij doen en denken en wie wij
eigenlijk wezen wilden. Een gewetenloos mensch is hij, die niet anders wil wezen
dan hij is. De syneidesis, de consciëntia der oudheid speelt echter een veel
bescheidener rol. Een mensch zonder ‘geweten’ is vóor alles iemand van gebrekkig
inzicht: hij kent de redelijke gronden voor goed en kwaad niet. Wanneer hij iets
verkeerds gedaan heeft, ziet hij - min of meer op de wijze van het ‘redelooze’ dier het verkeerde niet in. Dat neemt niet weg, dat goed en kwaad wel in hun waarde
bestonden, evenzeer als de werkelijkheid van wat ons woord ‘persoonlijkheid’
aanduidt niet te niet gedaan kan zijn door een wrong van het denken. Het blijft echter
een feit, dat de Grieksche taal, waarin de boodschappers van het Christendom zich
moesten uitdrukken en de groote denkers van het dogma zich bewogen, een
intellectualistischen stempel droeg. De gevolgen van dat schijnbaar zoo ijle
verschijnsel, doen zich nog heden maar al te zeer gevoelen.
Wanneer een groep van menschen uit die vlakheid van geest, welke slechts met eigen
belangen kan rekenen, door leidende gedachten gelokt wordt naar hooger niveau,
dan komt zij onder de vormende macht van een gemeenschappelijk ideaal, dat de
wording van ieders persoonlijk

Onze Eeuw. Jaargang 16

271
karakter tot op zekere hoogte zal praedetermineeren. Deze derde factor, dit ideaal,
was in de dagen van het Nieuwe Testament een philosophische idee van Stoïschen
huize. Het was het ideaal van wereldburgerschap. De Stoa zelve stelde haren
volmaakten wijze daar nog boven. Andere gedachten, andere philosophieën bestonden
ook daarnaast. Maar dit alles verhinderde niet, dat de Stoïcijnsche wijsbegeerte de
meest gezaghebbende bleef en dat ‘wereldburgerschap’ eene gedachte was die zij
met hare autoriteit dekte.
Die gedachte geeft ook kleur aan den cultuurachtergrond van de
Nieuw-Testamentische geschiedenis.
Van Paulus zelf wordt (Hand. 17) verhaald, dat hij op dat ideaal een beroep gedaan
zou hebben te Athene en wel in tegenwoordigheid van Epicureïsche en Stoïsche
philosophen. De bekende rede, op de helling van den Areopagus door hem
uitgesproken, draagt onder meer het philosophisch monotheïsme in Christelijken
vorm voor. De godheid, die de wijsgeeren postuleerden als laatste oorzaak van het
redelijk georganizeerd bestaande, wordt hier met scherper belijning genoemd ‘de
Heer des hemels en der aarde, die den kosmos heeft gemaakt’. Dan volgt, volledig
en zonder dralen uitgesproken, de grondgedachte van het wereldburgerschap (17:26):
‘Hij heeft uit eenen bloede het gansche geslacht der menschen gemaakt om op den
geheelen aardboden te wonen’. Als Jood verbindt Paulus daarmede eene philosophie
der geschiedenis in nuce. Zij zal zijn hoorders wel als eene al te scherpbelijnde
conclusie uit het theorema der goddelijke voorzienigheid in de ooren hebben
geklonken! Het is ook moeilijk aan te nemen, dat zij den geheelen zin gevat zouden
hebben van die uitspraak: ‘bescheiden hebbende de tijden te voren geordineerd en
de grenspalen hunner woonplaatsen’. Wij echter, die Paulus hier wel verstaan, omdat
wij het Oude Testament kennen, bewonderen de eenvoudige majesteit der gedachte,
welke in deze woorden is saamgevat. Nog slechts een stap behoefde spreker te doen
- een theoretisch bezwaar daartegen is, m.i., onvindbaar - om hieraan toe te voegen:
‘totdat diezelfde God den Romeinen
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veroorloofde de gansche beschaafde wereld onder éenen scepter te vereenigen’.
Dien stap heeft Paulus hier niet gezet. Hij grijpt als hij zóover gekomen is, opeens
naar het individueele.
En daarmede bleef hij weder op de lijn dier late wijsbegeerte, welke voor vele
zijner hoorders tegelijk wijsheid en godsdienst was. Ook zij stelden het individueele
boven alles. Zij vroegen van de wijsbegeerte niet langer als in vroeger dagen
wetenschap, maar wijsheid, levenswijsheid, persoonlijke karaktervorming in het
kader eener docta religio, eener wetenschappelijk houdbare godsdienst. Geheel in
hunne sfeer ligt ook het klassieke citaat, dat verder deze rede siert: ‘want in Hem
leven wij en bewegen wij ons en zijn wij, gelijk ook eenige uwer dichters gezegd
hebben: Want wij zijn ook van zijn geslacht’. Verder kon een Christenprediker wel
niet gaan! Het was inderdaad een fundamenteele overtuiging der populaire
wijsbegeerte, dat de mensch en de geestelijke wezens boven den mensch, de z.g.
goden, allen deel hadden aan den ordenenden redelijken geest, die den kosmos uit
den chaos deed worden.
Het redelijke is daarom naar antieke opvatting het eigenlijke en eeuwige in de
persoonlijkheid.
Daaruit leidde men de gedachte van eene natuurlijke orde, welke de menschheid
als geheel ook in het maatschappelijke behoorde te verwezenlijken, weder vanzelve
af. Een naar de wetten der rede geordende, geen enkel volk uitsluitende, gemeenschap
behoorde - krachtens deze overwegingen - te bestaan. Dat ideale wereldrijk zou door
het juiste inzicht, dat den wil van al zijn burgers ten goede leidde, tevens van nature
een geestelijke eenheid wezen. Dien schoonen droom hebben de Stoïci zelve wellicht
slecht als een toekomstbeeld beschouwd. Hij heeft hen althans niet belet het
betrekkelijk goede van het bestaande en meer beperkte wereldrijk der Romeinen te
waardeeren.
Zulke wereldburgers in hope waren echter voor het onvolmaakte wereldrijk
dankbare onderdanen en hunne theorieën verleenden het een onschatbaren steun.
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De oude Griekentrots, die alle vreemde volkeren als barbaren geringschatte,
verloochende immers aldus zichzelve voor het hooger idaal van naastenliefde en
maatschappelijke rechtvaardigheid.
Zelfs de slaaf wordt voor deze wijsgeeren weder een mensch. Het werd ‘goede
toon’ om deze beschouwing te deelen. Groote heeren als Cicero en Seneca, wier
invloed en positie die van de pairs van het Britsche wereldrijk verre heeft overtroffen,
stelden daar een eer in.
Ook op dit punt sluit het Christendom zich aan. De geschiedenis logenstraft de
frazen van een slavenmoraal of van den slavengeest der eerste Christenen. Dat zijn
gemakkelijke algemeenheden, die eigenlijk slechts verdienen met een andere
algemeenheid als b.v. deze, dat iedere stand de moraal en den geest der onmiddellijk
boven haar staanden navolgen zou, tot zwijgen gebracht te worden. Het Christendom
heeft zich in dezen eersten Keizertijd niet als een slavenbeweging gedragen. Het
heeft in het vraagstuk der slavernij de revolutionnaire conclusies, die uit zijn leer
gemaakt konden worden, niet getrokken.
Men zou het zelfs kunnen betreuren, dat het zich de eer heeft laten ontgaau van
principieel tenminste de onnatuur der slaverij te brandmerken.
In den z.g. huisregel (Efezen 5 en Colossenzen 3) kan echter ieder lezer zien, dat
de slavernij geestelijk overwonnen is: zoowel de meester als de slaaf zijn voor Christus
gelijk. Zij zijn ‘broeders in Christus’. De maatschappelijke verhouding van meester
en slaaf wordt daardoor niet in het minste aangetast. De kerkvaders hebben dit later
moeilijk gevonden en zijn nimmer tot een heldere oplossing van deze schijnbare
tegenstrijdigheid kunnen komen.
Zij bevestigen n.l. ten sterkste, dat de Staat haar oorsprong niet heeft in de zonde,
hoezeer zij ook in de practijk ontaard mocht blijken. De slavernij echter, welke de
Staat billijkte, moest die tot het ontaarde of tot het gezonde deel van het organisme
der menschelijke samenleving gerekend worden? Paulus kon hun hier geen antwoord
geven. De wijsbegeerte liet hen ook verlegen, want
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beiden waren het op dit punt eens. Ook de Stoïcijn was tevreden met eene geestelijke
overwinning van de idee der slavernij. Ook hij berustte in de maatschappelijke
ordening dezer onvrije dienstbaarheid, indien hij slechts mocht slagen de practijk
dier instelling met zijnen geest te doordringen.
In hoeverre dit gelukt is, kan geen enquête meer onthullen, maar het vrijlaten van
slaven op groote schaal, vooral bij testament, was eene mode, die wellicht aan dezen
geest haar oorsprong dankte. Ook Paulus stelt, - maar wat is natuurlijker dan deze
zienswijze - de vrijheid, wanneer zij verkrijgbaar was, bovenal. In I Cor. 7 geeft hij
als algemeenen regel, dat ‘ieder blijven moet in den staat waarin God hem geroepen
heeft’, maar hij raadt den slaaf, die de vrijheid verkrijgen kan, aan (vs. 4) om daar
‘liever gebruik van te maken’.
Van eenig besef der geweldige schade, die de slavernij aanrichtte, vindt men in
het Nieuwe Testament nog geen spoor. De antieke cultuur rustte op de slavernij: de
oogen der tijdgenooten konden niet zien wat ons achteraf duidelijk is geworden. Men
mag ook wel zeggen dat het niet anders kon. Wat in onzen tijd mogelijk gemaakt
wordt door de machines, door het snelverkeer en de electrische
gemeenschapsmiddelen, n.l. de handhaving der samenleving op zulk een peil, dat er
kringen van menschen gereserveerd kunnen blijven om het geestelijk erfdeel onzer
cultuur te bewaren en te verrijken en om, naar wij hopen, op den duur met steeds
beteren uitslag breedere lagen der maatschappij op te heffen tot hooger leven - dat
was destijds alleen bestaanbaar op den grondslag der slavernij. Zonder den arbeid
der tallooze slaven, had de antieke beschaving haar hooge vlucht niet kunnen nemen.
Toch moest de antieke wereld op deze wijze zichzelf vergiftigen en aan die kwaal
bezwijken. Immers de slavenexploitatie, op de groote landgoederen en bedrijven
toegepast, dreef den kleinen man naar de stad. De vrijgelaten slaaf ging denzelfden
weg. Voeg hierbij nog het noodlottig vooroordeel, dat onder deze omstandigheden
nog toenemen moest, waardoor handenarbeid als den vrijen burger onwaar-
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dig werd gebrandmerkt... en het wordt duidelijk, hoe op den duur de eigenlijke kern
der bevolking, waarin de klassieke geest wortelde, opgelost werd in, overstroomd
werd door een vloed van behoeftigen en staatsbedeelden, door de lazzaroni, het
overtalrijk nakroost van de slaven en immigranten uit het Oosten.
In deze omgeving wekt een ander woord van Paulus diepen eerbied. Bij het afscheid
nemen van zijne gemeenten in Klein-Azië (Hand. 20:23) spreekt hij: ‘Niemands
goud of zilver of kleeding heb ik begeerd. Gij zelve weet, dat deze handen tot mijne
nooddruft en dergenen, die met mij waren hebben gediend! Ik heb u in alles getoond,
dat men alzoo arbeidende de zwakken steunen moet en gedenken aan de woorden
des Heeren Jezus: Het is zaliger te geven dan te ontvangen’. Dat is de echte eerbied
voor het handwerk. De Kerk heeft echter de antieke cultuur in zich opgenomen. Zij
heeft meer gedacht aan het woord dan aan het voorbeeld van Paulus. Om den hemel
te behagen, heeft ondoordachte liefdadigheid in haren naam het wereldburgerschap
der ledigheid en luiheid maar al te zeer bevorderd. Dat was wellicht een noodlottig
resultaat der grootsche eenheidsgedachte. Op den weg der toegepaste abstracties
schijnt stilstaan onmogelijk te wezen. Naarmate de Kerk groeide in de ruimte van
het Rijk, nam de abstracte ‘mensch’ der Stoa de plaats in van den ‘broeder’, dien
Paulus' gemeenten persoonlijk kenden; menschlievendheid en weldadigheid
usurpeerden de plaats, waar eens de geest der broederliefde troonde. Gelijk in de
buitenwereld de eigenlijke kern, die den klassieken geest droeg, verzonk in de massa,
zoo ging het ook met den geest dier oudste Christengemeenten, waaruit het Nieuwe
Testament als bundel tot ons gekomen is.
De overwinning kwam. Een heerschende cultuur was gekomen, een heerschend
Christendom kwam daarna, maar een triomf, zooals onze geest altijd verwacht, bracht
ook het bondgenootschap van die beide niet.
Nu ligt dit alles weder achter ons. Een nieuwe cultuureenheid, die, volledig
uitgegroeid, het blanke ras om-
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spannen zal, is verder dan ooit. Maar wat wij in het Nieuwe Testament zagen van de
houding van het oudste Christendom ten opzichte van de eenige, gebrekkige
verwezenlijking van zulk een ideaal, die ooit heeft bestaan, toont aan, dat het
Christendom toch cultuurelementen, welke de grootsche eenheid van het grootste
staatsgebouw der Oudheid schraagden, niet slechts opnemen kon, maar met hooger
ontwikkeling en dieper fundeering heeft versterkt.
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Dieper-liggende gedachten in Vergilius' Aeneis
Door Dr. P.J. Enk.
De vorige eeuw heeft zwaar gezondigd tegen de schim van Rome's grootsten dichter.
Toen Niebuhr ‘ontdekt’ had, dat Vergilius' Aeneis weinig pöetische waarde had,
toen Mommsen het gedicht op één lijn had geplaatst met Voltaire's Henriade, was
de bewondering voor den dichter, wiens kunst Goethe, Schiller en Lessing zoo zeer
hadden weten te waardeeren, in Duitschland bijna geheel verdwenen. Theodor Plüss'
poging, om de heerschende vooroordeelen weg te nemen, vond weinig instemming,
getuige de koele critieken, waarmede Teuffel en Schanz eenvoudig de algemeene
opinie weergeven; de Romaansche volken en de Engelschen bleven even enthousiast
als vorige geslachten; ik behoef slechts te herinneren aan een criticus als
Sainte-Beuve1), aan een kunstenaar-geleerde als de onvergetelijke Boissier2) en een
dichter als Tennyson, wiens heerlijke ode de schoonste eerezuil is door een verwante
ziel voor den ‘poetarum maximus’ opgericht. ‘The

1) Zie zijn Étude sur Virgile, Paris, Calmann-Lévy.
2) Nouvelles Promenades archéologiques, Horace et Virgile, Paris, Hachette.
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fact is that, for whatever reason, the Germans do not enjoy the poetry of Virgil as
the French do, and to be a sound critic of a poet it is necessary to enjoy him’, zegt
de begaafde Glover in zijn diepzinnige ‘Studies of Vergil’, misschien 't mooiste boek,
dat ooit over den dichter verscheen. Nu is 't ongetwijfeld waar, dat men langzamerhand
ook in Duitschland is gaan voelen, dat men Maro jaren lang onrecht deed; wel hebben
Heinze en Norden 's dichters kunst met meer inzicht en sympathie ontleed en
verdedigd, hun methode is te verstandelijk. Men citeert gaarne Sainte-Beuve's fijne
uitspraak, dat de grootste artiest niet hij is, die het meest tot stand brengt, maar hij,
die 't meest suggereert, doch vergeet te veel, dat de meer subtiele gedachten van een
dichter zich niet onder woorden laten brengen, zonder hun de dogmatische en
prozaische kleur te geven, die de dichter bij intuitie vermijdt.
In den 22sten zang van Dante's Purgatorio zegt Statius tot Vergilius de bekende
woorden (vs. 67-69):
facesti come quei che va di notte
che porta il lume retro, e sè non giova
ma dopo sè fa le persone dotte.

waarin de groote dichter in onsterfelijken vorm de gedachte uitsprak, dat Vergilius
meer begreep of liever dieper voelde dan het meerendeel zijner tijdgenooten, dat hij,
zooals Gaston Boissier het uitdrukt, ‘fut en effet une des âmes les plus chrétiennes
du paganisme.’ Men kent ook de legende, dat Paulus, toen hij te Napels kwam, zich
naar het graf van Vergilius liet brengen:
ad Maronis mausoleum
ductus, fudit super eum
piae rorem lacrimae;
quem te, inquit, reddidissem,
si te vivum invenissem,
poetarum maxime!

Met opzet wil ik u deze beide uitingen van Middeleeuwsche sympathie en
bewondering in 't geheugen terugroepen, om de stemming te wekken, die ik voor
deze causerie noodig heb. De grootste fout, die men nl. bij de
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bestudeering van de ‘anima cortese Mantovana’ maken kan, is den dichter te knellen
tusschen de banden eener ijzeren logica. ‘Vergil in his shy way would remind us,
that he is first of all a poet’, zegt Page, de Engelsche uitgever zijner gedichten, ergens.
Eerst dat bedenkend zal het ons gegeven zijn Maro's subtiele ziel eenigermate te
doorgronden. Laat ik, om duidelijk te maken, wat ik bedoel, tot inleiding een bepaald
voorbeeld geven. In het 5de boek van de Aeneis wordt de held, terwijl hij bezig is te
offeren op het graf van zijn vader Anchises, verblijd door een voorteeken: een slang
komt van onder het altaar te voorschijn, dat door het graf gevormd wordt, en terwijl
't dier 't altaar omringt, verslindt het de spijzen, die er op zijn neergelegd, en verdwijnt
daarna weer. Dan volgen deze regels (5. 94-96)1):
hierdoor hernieuwt hij te meer 't voor zijn vader begonnene offer,
twijflend, of dit de beschermgeest was van de plaats, of zijns vaders
dienaar.
Men ziet, Aeneas is in twijfel: hij weet niet of de slang de genius van de plaats is,
d.w.z. de belichaming van zijns vaders ziel, of dat de slang slechts een wezen is, dat,
zooals een dienaar op de bovenwereld, voor zijn vader zorgt.
De eerste meening is die van het volksgeloof; maar waarom stelt de dichter de
vraag? natuurlijk om een minder grove en dichterlijker verklaring te geven; zijn teere,
haast vrouwelijke ziel, kan echter de critiek van het volksgeloof slechts in den vorm
eener vraag kleeden.
Heeft men zich wel eens rekenschap gegeven, wat de dichter eigenlijk met den
tienden regel van het eerste boek der Aeneis bedoelt? Wanneer Maro in het begin
van zijn gedicht ons vertelt, met hoe veel leed ‘der goden gebiedster Juno den door
godsvrucht roemrijken held’ overlaadde, laat hij er onmiddellijk op volgen (1. 11):
‘Kan het gemoed der onsterflijken zoo van de wrake vervuld zijn?’

1) Waar ik in 't vervolg 's dichters verzen in Hollandsche vertaling aanhaal, bedien ik mij steeds
van Dr. Chaillet's vertolking. Amsterdam. A. Versluys.
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De heerschende opvatting: dat een Godheid zich zou kunnen laten leiden door
kleinzielige wraaklust, stuitte den dichter tegen de borst, maar ook hier weer slechts
een vraag, die het antwoord vanzelf suggereert.
Het derde voorbeeld ontleen ik aan het einde van het 6de boek; als Aeneas en de
Sibylla op 't punt zijn de onderwereld te verlaten, beschrijft de dichter aldus den
uitgang (6. 893-899).
d' Uitgangspoort van den slaap is dubbel; door d' een die van hoorn is
(volgens 't gerucht) gaan vrij de waarachtige schimmen naar buiten;
d' andere, gehouwen uit 't glanzend ivoor, straalt uit door haar witheid,
hierdoor ontzenden de schimmen bedrieglijke droomen naar d' aarde.
Toen, zóo sprekend, Anchises zijn zoon tegelijk met Sibylla
daarheen voerde, de poort van ivoor hun ontsloot en hen uitliet,
ijlde Aeneas terug naar de schepen en vond zijn gezellen.

De passage heeft heel wat pennen in beweging gebracht, en is inderdaad onze aandacht
en nadere beschouwing overwaard; ik zal echter zeer kort zijn, daar ik nog slechts
aan het begin van den weg ben, waarlangs ik den lezer gaarne zou willen voeren. De
vraag is: waarom Anchises zijn zoon en de Sibylla door de poort der bedriegelijke
droomen laat vertrekken. Voor Norden is de oplossing zeer eenvoudig; bedriegelijke
droomen komen volgens de oude opvatting, die wij b.v. bij Horat. Sat. I. 10. 33
vinden, vóor middernacht; als de dichter dus Aeneas door de poort der bedriegelijke
droomen laat vertrekken, bedoelt hij niets anders, dan dat hij de onderwereld vóor
middernacht verliet. Meer steekt er voor Norden, die deze verklaring van den
Amerikaanschen geleerde Everett1) overnam, niet achter. In zijn belangwekkende
studie ‘The structure of the sixth book of the Aeneid’ bespreekt ook Prof. Conway
deze kwestie: na Everett's verklaring te hebben genoemd zegt hij: ‘ik twijfel niet, of
Virgilius bedoelde deze gevolgtrekking, maar het zou ongetwijfeld een breedsprakige

1) Classical Review, XIV, p. 153.
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wijze van verhalen zijn, als de bedoeling alleen was het bepaalde uur uit te drukken.
De vraag blijft immers nog altijd, waarom Aeneas hier nu juist een der droompoorten
moet kiezen. Waarom moeten er hier nu droomen ter sprake worden gebracht?’
Het antwoord, dat deze subtiele Vergilius-vertolker ons geeft, zal ik u, om niet te
breedvoerig te worden, met mijn eigen woorden geven: Vergilius heeft ons zijn
opvatting van de ongeziene wereld voorgetooverd in een reeks heerlijke tafereelen;
hij voelt echter, dat hij zich aan audacitas heeft schuldig gemaakt, vermetelheid
tegenover de Godheid; vergeef mij, zegt hij, mijn voorstelling was slechts een droom,
een onvolmaakt visioen van mijn zoekenden geest.
Hetzelfde doet Shakespeare in the Tempest, wanneer Prospero, nadat hij zijn
meening omtrent de toekomst dezer wereld heeft uitgesproken, plotseling afbreekt
met de woorden:
Sir, I am vexed;
bear with my weakness; my old brain is troubled;
be not disturbed with my infirmity.

Wij zullen nu trachten wat dieper door te dringen in Vergilius' gemoedsleven; een
van de voornaamste plichten van den Vergilius-vertolker is m.i. deze, dat hij rekening
houdt met wat ik de dieper-liggende gedachten zou willen noemen, die bij
oppervlakkig lezen minder opvallend, eerst na een liefde-vol en herhaald lezen
duidelijk worden.
Daar ik hier gevaar loop verkeerd begrepen te worden, zal ik mij wat duidelijker
uitdrukken. 't Is volstrekt niet mijn bedoeling deze of gene passage symbolisch te
verklaren, en in 's dichters woorden meer te leggen, dan hij zelf bedoelde, ofschoon
't nog altijd waar blijft, wat reeds Conington opmerkte ‘that with Vergil it is far less
rash to suppose he realised any possible meaning for a line or passage than he did
not.’
't Is, zooals ieder weet, een eigenaardigheid van de Aeneis, dat zij handelend over
een aera, die voor Maro's
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tijdgenooten het grijs verleden was, telkens de herinnering aan de eeuw van Augustus
opwekt. Zoo wordt ons door het archaïsch weefsel heen een blik gegund in de
gedachtenwereld van den dichter.
Het is echter bedroevend te zien, hoe weinig de bekendste Vergilius-interpreten
zich hiervoor moeite gegeven hebben, en hoezeer dit aan het juist begrijpen van
menige passage in den weg heeft gestaan.
Het meest komt dit uit in de appreciatie van het Dido-boek.
Wanneer Mercurius aan Aeneas, die reeds geruimen tijd bij Dido vertoeft, Juppiter's
bevel om onmiddellijk te vertrekken meegedeeld heeft, gaat de dichter aldus voort
(4. 279-282):
Maar, met ontzetting geslagen, verstomde Aeneas bij d' aanblik,
steil stond 't haar overeind, in zijn keel bleef steken de stemme;
vurig begeert hij te vluchten en 't liefelijk land te verlaten
gansch overweldigd door zulk een vermanend bevel van de goden.

Daarop volgt de beschrijving der voorbereidselen voor het vertrek. Intusschen heeft
de koningin vernomen, wat er gaande is; buiten zich zelf van wanhoop spreekt zij
Aeneas met deze woorden toe (4. 305-330):
Hebt gij dus ook nog gehoopt zoo'n afschuwlijke daad te verbergen
trouweloos mensch! en mijn land dus zwijgend te kunnen verlaten?
houdt u mijn liefd' of de trouw, die uw hand eenmaal mij beloofde,
zelfs niet Dido tegen, die wreed zal sterven bij 't heengaan?
ja zelfs bouwt gij uw vloot in het ruwe getij van den winter,
haast g' u, te midden der stormen, de diepten der zee te doorklieven!
wreedaard, hoe? Wanneer gij uw eigen gebied en uw eigen
huis zocht, Troje bestond in zijn ouden en vroegeren luister,
zoudt gij door 't zwalpende water uw koers dan richten naar Troje?
vlucht gij voor mij? Bij mijn tranen, die 'k stort, bij uw hand, die ik aangrijp,
(daar in d' ellende mij thans geen andere middelen resten)
'k smeek bij de trouw van het huwlijk, van 't welk wij de toortsen ontstaken,
zoo ik een weldaad ooit u bewees, zoo iets in mijn wezen
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lief aan u was, zie dan naar den val van mijn huis en erbarm u;
is er nog plaats voor gebeên, leg af dan zulke gedachten.
Libysche stammen, Nomadische vorsten en Tyriërs haten,
wegens mijn liefde tot u, mij met doodlijken haat, en om u ook
bracht ik ten offer mijn schaamte en vroegeren naam, die alleen mij
hief tot de sterren. Aan wien, gast, laat gij mij stervende achter?
dit is d' eenige naam, mij voor d' echtvriend overgebleven!
waarom getalmd? tot mijn stad door mijn broeder Pygmalion instort,
of tot Iarbas1), de vorst der Gaetuliërs m' als zijn gevangne
meevoert? Mocht ik ten minste een pand onzer liefde bezitten,
voordat gij vlucht; och mocht er een kleine Aeneas in 't voorhof
spelen, die, slechts door zijn trekken, zijns vaders herinnering wekte,
o! dan zou 'k niet gansch een bedrogen verlatene schijnen.

Heeft ooit een dichter een zijner vrouwenfiguren gevoelvoller laten spreken?
Let op den treffenden inhoud van dat ‘vlucht gij voor mij?’, op het teere tamen in
de woorden qui te tamen ore referret, als Dido den wensch uitspreekt, dat zij een
kind van Aeneas had mogen koesteren. Wat wordt door dit eene woord tamen al niet
uitgedrukt, of liever, gesuggereerd: het wil zeggen: ‘om door zijn gelijkenis met u
mij ondanks al de wreedheid toch aan u te doen denken,’ of ‘hoewel je zoo ver weg
bent’, of ‘met zijn gezichtje ten minste, daar het mij niet anders helpen kan.’
Wat is de dichter er goed in geslaagd, Dido's wanhoop duidelijk te maken, om den
toehoorder reeds nu op haar naderenden dood voor te bereiden, opdat toch vooral
niet de gedachte opkomt: ‘waarom kon die jonge vrouw, hoewel gebroken, niet
blijven voortleven.’ Angst voor haar harteloozen broeder, Pygmalion, en den
beleedigden en versmaden Iarbas, die zij, nu haar beschermer weg is, tot alles in staat
acht, maakt haar het leven tot een last; had niet reeds Anna, toen zij een huwelijk
met den moedigen Trojaanschen held bepleitte, op de gevaren van haar zuster's positie
gewezen; en nu was haar toestand nog hachelijker, dan vóor Aeneas' komst.

1) Iarbas had de jeugdige koningin na den dood van haar man ten huwelijk gevraagd, doch zij
had zijn aanzoek afgewezen.
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Maar het tragische ligt voor Dido hierin, dat de man, aan wien zij alles gegeven had,
wat een vrouw geven kan, dien zij met heel haar hart had lief gehad, haar plotseling
verliet, dat zij uit den schoonen droom, waarin zij sinds Aeneas' komst geleefd had,
zoo wreed gewekt werd. Vol spanning wachten wij Aeneas' antwoord af.
Aeneas begint met ronduit te erkennen, dat hij oneindig veel aan Dido te danken
heeft (4. 333-336):
'k Zal, vorstinne! uw vele
weldaân nimmer verloochenen, welke g' in groote getale
kunt opsommen, en nimmer berouwt mij 't herdenken van Dido,
zoolang d' adem mijn leden bezielt en ik leef met bewustzijn.

Dan wijst hij er op, dat hij nooit beloofde haar echtgenoot te zijn, wat niet wegneemt,
dat hij 't was; nooit was 't zijn plan rustig aan Dido's zijde te toeven (4. 338-361):
'k Wendde
nimmer een huwelijk voor, noch kwam ik voor zulk een verbintnis.
Duldde het lot, naar mijn vrije verkiezing mijn leven te leiden,
stond het mij toe, mijn belangen te reeg'len gelijk ik het wenschte,
'k zou vóor alles de Troïsche stad en hetgeen van mijn dierbren
restte, met liefde verplegen en Priamus' woning bestond nog,
'k zou den verwonnenen Pergama hebben herbouwd met mijn handen.
Doch thans heeft de Gryneër Apollo en 't Lycisch orakel
't strenge bevel mij gegeven te gaan naar het machtig Itaalje.
Dit is 't land mijner wenschen. Indien de Karthagische burchten,
d' aanblik u, de Phoenicische, boeit van de Libysche veste,
waarom misgunt gij het land van Ausonië dan aan de Teucrers?
ook ons is het vergund in den vreemde een zetel te zoeken.
Zoovaak 't nachtelijk duister de aarde met vochtige schaduw
dekt en de vurige sterren verrijzen, verschrikt en vermaant mij
nu in mijn sluimer de angstige schim van mijn vader Anchises,
dan mijn geliefde Ascanius, lijdend het gruwelijkst onrecht,
wijl 'k hem beroof van 't Hesperisch rijk hem bestemd door het noodlot.
Nu zelfs bracht mij de tolk van de goden, door Juppiter zelven
('k zweer 't bij het hoofd van ons beiden) gezonden, 't bevel
door het luchtruim,
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'k zag, dat, omstraald door een schitterend licht, in de veete de godheid
trad, en ik zelf heb 't woord, dat zij sprak, met mijn ooren vernomen.
Houd dus op door uw klachten u zelve en mij te bedroeven;
'k richt naar Italië niet vrijwillig den koers.

Dit antwoord van Aeneas heeft den dichter heel wat critiek bezorgd; laten wij exempli
gratia eens nagaan, welken indruk dit deel der Aeneis gemaakt heeft op den zooeven
reeds genoemden uitgever van Maro's gedichten, Mr. Page:
Slechts eenmaal vertoont Aeneas menschelijke zwakte en dan blijkt, dat hij als
menschelijk wezen verachtelijk is. Hij neemt Dido's liefde aan, en laat haar dan aan
haar wanhoop ten prooi, die haar ten slotte tot zelfmoord doet besluiten. Het is
onnoodig 't misdadige dezer handelwijze nader uit te werken, Vergilius zelf heeft dit
voldoende gedaan.
De schitterende passage (4. 305-392), die het laatste gesprek tusschen Aeneas en
de koningin weergeeft, is een meesterstuk. Op haar smeekbeden, die een steen zouden
roeren, antwoordt Aeneas met de koude en vormelijke rhetorica van een advocaat.
Dido uit haar verontwaardiging in een smaadrede, die, wat tragische grootheid betreft,
zonder weerga is. Ten slotte valt zij in de armen van haar slavinnen in zwijm, terwijl
Aeneas stamelend achterblijft, denkend over 't vele dat hij zou willen zeggen. Zulk
een held, zou men denken, is voor goed onmogelijk. Maar Vergilius schijnt
onbewogen door zijn eigen genie. Hoe de man, die de regels, door Dido uitgesproken,
dichtte, onmiddellijk daarna kon spreken van den ‘vroomen Aeneas’ is een raadsel.
Deze woorden geven m.i. uitstekend weer wat de meesten bij 't lezen van dit deel
der Aeneis gevoelen.
Om 't probleem van 't 4de boek goed te begrijpen, moet men zich op tweeërlei
standpunt plaatsen, 1o. op algemeen-Romeinsch en 2o op Vergiliaansch.
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Zie ik goed, dan heeft 't meerendeel der critici noch in 't eerste geval, noch in 't
tweede, den dichter recht laten wedervaren.
Zoo lezen wij b.v. bij Richard Heinze: ‘eine Liebesgeschichte gehörte für Vergil
einfach zum integrierenden Bestande des Epos. Kirke und Kalypso, Hypsipyle und
Medea verlangten gebieterisch ein Gegenstück, sollten die Erlebnisse des Aeneas
nicht ärmlich zurückstehen hinter denen des Odysseus und Jason.’
Ik zeg niet, dat dit geheel onjuist is, maar 't woord einfach hindert mij hier meer
dan ik zeggen kan, 't is weer die platte analytische methode.
Men past eerst philologische vivisectie toe en zegt dan voldaan: ziet u, deze vier
of vijf motieven had de dichter, meer zit er niet achter.
Was 't Didoboek niets dan een liefdesgeschiedenis, dan zou het bezwaarlijk passen
in 't kader van een religieus epos.
Wij hebben hier echter, zooals Dr. Postma1) eenige jaren geleden zeer juist heeft
ingezien, de schildering voor ons van een der moeilijkheden, die den pius Aeneas de
vervulling zijner missie als grondlegger van 't Romeinsche Rijk zoo zwaar maakten,
een illustratie van de woorden uit het begin van het eerste boek der Aeneis: ‘zóóveel
heeft het gekost het geslacht der Romeinen te vesten’. Wat wij onder de ‘pietas’ te
verstaan hebben wordt 't best uitgedrukt door Warde Fowler, Religious Experience
of the Roman people: ‘pietas is a virtue, that of obedience to the will of God as shown
in private and public life and it herein differs from religio which is not a virtue but
a feeling’.
Welnu, het vierde boek teekent ons de botsing die tusschen Aeneas' liefde voor
Dido en zijn vaderlandsliefde plaats heeft. Wanneer Mercurius, de door Juppiter
gezonden bode, Aeneas berispt met de woorden (4. 265-271):

1) De Numine divino quid senserit Vergilius, Dissertatie Vrije Universiteit te Amsterdam 1914.
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hoe! legt gij van het hooge Karthago
thans 't fundament, eener vrouwe ter wille, en bouwt gij een schoone
stad en vergeet g', o wee! uw gebied en uw eigen belangen?
........................
wat toch wilt gij of hoopt gij en talmt gij op Libyschen bodem?,

dan lezen wij de boven reeds aangehaalde versregels (4. 279-282):
maar, met ontzetting geslagen, verstomde Aeneas bij d' aanblik
steil stond 't haar overeind, in zijn keel bleef steken de stemme;
vurig begeert hij te vluchten, en 't liefelijk land te verlaten
gansch overweldigd door zulk een vermanend bevel van de goden.

Hij aarzelt, hoe hij de vreeselijke tijding aan Dido zal mededeelen (4. 285-286):
nu eens vestigt hij hier, dan daar weer fluks zijn gedachten,
richt naar verschillende zijden zijn aandacht, alles bepeinzend.

De woorden ‘vurig begeert hij te vluchten’ willen natuurlijk niet zeggen, dat Aeneas
nu plotseling niet meer om Dido geeft, of dat hij nooit echt van haar gehouden heeft,
zooals een Amerikaansch geleerde, Norman Wentworth de Witt,1) ons zou willen
wijs maken; wat de dichter bedoelt, blijkt ten eerste uit het epitheton, ‘liefelijk’ in
de vers-helft ‘'t liefelijk land te verlaten’, 't geen ons duidelijk maakt, hoe veel moeite
het Dido's gast moet kosten al dit schoons te missen, maar vooral uit den onmiddellijk
volgenden regel ‘gansch overweldigd door zulk een vermanend bevel van de goden.’
Aeneas heeft de stem van het Fatum gehoord; hij kan niet anders, hij moet vertrekken.
Lamenteeren zou een slappeling gedaan hebben, en dat is Vergilius' Aeneas, quidquid
dicunt critici, niet2); hij wil zich flink houden, en zal trachten Dido alles uit te leggen.
Als Dido de zooeven aangehaalde woorden gesproken heeft, kost 't Aeneas zeer veel
wilskracht zijn gevoelens te beheerschen, maar hij denkt steeds aan zijn roeping (4.
331. 332):

1) The Dido episode in the Aeneid of Virgil, Toronto, 1907.
2) Zoo schrijft b.v. Page ‘Compared with Achilles Aeneas is but the shadow of a man.’
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volgens bevelen van Juppiter hield hij
strak zijn gelaat en bedwong in zijn boezem met moeite zijn smarte;

daarop tracht hij zich te verdedigen; hij voelt, hoe zwaar 't hem valt zijn liefde te
onderdrukken; ‘houd dus op’, zegt hij vol angst, ‘door uw klachten u zelve en mij te
bedroeven.’ Dan volgen Dido's hartstochtelijke klachten en verwijten, die Aeneas'
strijd nog verzwaren (4. 393-395):
doch, hoezeer de godvruchtig' Aeneas haar ook in haar lijden
wenscht te vertroosten, haar bittere smart door zijn taal te verlichten,
brengt hij 't bevel van de goden ten uitvoer, schoon met gestadig
zuchten, geschokt door de machtige liefde.

't Schoonst heeft Vergilius den zielestrijd van zijn held geteekend in een vergelijking.
Wanneer Dido ziet, hoe alle voorbereidende maatregelen voor 't aanstaande vertrek
door Aeneas en zijn makkers genomen worden, roept zij ten einde raad Anna, haar
zuster (4. 416-418):
Anna, gij ziet hoe alles zich rept op het strand en van alle
zijden men saamkomt; reeds roept 't zeildoek 't waaiende koeltje,
reeds heeft juichend de scheepling den krans om den steven gevlochten

en smeekt haar bij Aeneas een laatste poging voor haar te wagen (4. 429-434):
ik vraag, ongelukkige, dit als een laatste
gunst dat hij beteren tijd voor zijn vlucht en voorspoedige winden
wachte; ik smeek niet meer om den vroegeren echt, dien hij afviel.
Neen! niet geve hij 't heerlijke Latium prijs en ontbere
't rijk; ik verlang slechts tijd, 'k vraag uitstel, rust voor mijn dolle
liefde, tot 't lot mij, verwonnene, leere mijn rouw te verdragen.

Dit nederige verzoek brengt de trouwe Anna aan Aeneas over; niet éenmaal,
herhaaldelijk tracht zij hem tot andere gedachten te brengen (4. 438-449):
toch kon geen bede 't gemoed hem ontroeren,
niets kon 't harte vermurwen, hij gaf geen acht op haar woorden,
't Noodlot weigert: gesloten is 't vriendelijk oor door een Godheid.
Zooals d' Alpische winden uit 't Noorden met vlagen van alle
zijden den krachtigen eik, die bejaard en van knoestigen stam is,
trachten om strijd te ontwortelen, bulderend gieren, de hooge
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takken door 't schokken des storms met hun bladeren d' aarde bedekken;
maar zelf klampt hij zich vast aan de rotsen en strekt hij zijn wortels
uit naar den Tartarus, zóo ver als hij zijn kruin naar omhoog heft;
zóo wordt telkens de held door haar woorden op allerlei wijze
lastig gevallen en voelt in het diepst van zijn boezem de smarte:
doch niet wankelt zijn geest en de tranen ontwellen haar vruchtloos.

Wil men nog een aardig bewijs dat deze opvatting der Dido-episode van Romeinsch
standpunt bezien juist is, dan heeft men er slechts op te wijzen, dat de dichter nergens
in het vierde boek aan zijn held 't epitheton pius ‘godvruchtig’ geeft, dan op éen
enkele plaats, die wij zooeven citeerden1) waar Aeneas zijn liefde voor Dido geheel
heeft weten te onderdrukken.
Men ziet, als wij het Didoboek in dit licht beschouwen moeten wij tegen twee
heerschende opvattingen protesteeren: 1o is Aeneas geen lafaard, zooals men hem
met 't oog op deze passage genoemd heeft. Terecht zegt Glover: ‘We see Aeneas in
despair for a moment in the storm, but never again does he betray such weakness’;
2o is zijn houding, wanneer men aan Aeneas' roeping denkt, consequent doorgevoerd.
Men moet zich dan echter plaatsen op zuiver Romeinsch standpunt.
Dit nu hebben de critici, waarvan ik Page, die overigens veel voor zijn dichter
voelt, als voorbeeld aanhaalde, te weinig gedaan; ze plaatsen zich onbewust op het
standpunt der Romantiek. Natuurlijk wordt in dat geval onze beoordeeling van Aeneas'
houding tegenover Dido anders: dan ergeren wij ons aan zijn gebrek aan ridderlijkheid
jegens de vrouw, die hem liefhad. Men bedenkt dan echter niet, dat men dit doende
den dichter niet naar de opvattingen van zijn tijd beoordeelt, maar een modernen
maatstaf aanlegt.
Is 't daarom niet juist een groote verrassing en een

1) 't Eerst werd dit opgemerkt door Dr. Postma, de Numi. div. p. 40.

Onze Eeuw. Jaargang 16

290
groot wonder tevens, wanneer wij, zooals ik in het vervolg hoop aan te toonen, bij
den dichter in tegenstelling met wat wij mogen verwachten een protest ontdekken
tegen de heerschende opvattingen zijner tijdgenooten? Aan Prof. Conway1) komt de
eer toe hierop 't eerst gewezen te hebben in een lezing, die zeer moeielijk verkrijgbaar
is en die om zijn populairen vorm niet de aandacht trok, die zij m.i. verdient.
Ik zal dus nu spreken over Vergilius' eigen opvatting.
Laten wij eerst eens nagaan, hoe de tragedie, die zich in het 4de boek afspeelt,
ontstaan is, wie de eigenlijke schuld is van Dido's vroegtijdigen dood.
Ieder lezer der Aeneis weet, dat Venus en Juno beiden in het Didoboek een groote
rol spelen; beide godinnen beoogen een doel en trachten elkaar door een politieken
zet schaakmat te zetten. Juno, bezorgd, dat haar geliefd Carthago eenmaal door de
afstammelingen van Aeneas zal vernietigd worden, wunscht niets liever dan een
huwelijk tusschen Aeneas en Dido, om daardoor van Trojanen en Tyriërs éen volk
te maken; Venus, die, zooals reeds in 't eerste boek verteld is, oorspronkelijk bevreesd
was, dat de onbetrouwbare Tyriërs, Dido's onderdanen, haar geliefden zoon zouden
schaden - want 't onbetrouwbare huis en de huichlende Tyriërs vreest zij (I 661) had er voor gezorgd dat Dido voor haar gast liefde zou opvatten, om zoodoende van
Aeneas' veiligheid te Carthago zeker te zijn. Als nu Juno met haar voorstel voor den
dag komt, om tijdens een jachtpartij een stortregen te verwekken, zoodoende Dido
en Aeneas in een grot samen te brengen en hen daar een huwelijk te doen sluiten,
gaat Venus op dit voorstel dadelijk in, ‘en zij lacht om de listen van Juno.’ Zij kon
het voorstel gerust aannemen, want zij wist, dat Juppiter nooit zou kunnen gedoogen,
dat Aeneas te Carthago bleef. Ook Juno was dit niet onbekend, alleen meende zij,
dat Juppiter van zijn voornemen zou kunnen worden afgebracht.

1) The Chivalry of Vergil.
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Zoo gebruiken beide godinnen Dido als haar werktuig, om hun egoistische politieke
wenschen verwezenlijkt te zien. Des dichters critiek blijkt reeds dadelijk door de
uitdrukking ‘listen’.
De gang van mijn betoog brengt mee, dat ik met een enkel woord over Vergilius'
goden moet spreken, ofschoon ik dit hier niet kan uitwerken.
Vergilius heeft een hooge opvatting van de Godheid; men moet die echter slechts
daar zoeken, waar in het algemeen sprake is van de dei of divi, in uitdrukkingen als
‘weest rechtvaardig, vermaand door mijn straf, en eerbiedigt de goden,’ woorden,
die een gestrafte misdadiger in de onderwereld met luider stem uitroept, en daar,
waar sprake is van Juppiter; ik herinner slechts aan Juppiter's onpartijdige rede in
het 10de boek. Juno en Venus zijn, voor wien Vergilius heeft leeren begrijpen, slechts
abstracte personificaties van eng-nationalistische opvattingen, die dus voortdurend
met elkaar in strijd komen.
Van dit standpunt bezien, zijn Vergilius' personen ook volstrekt geen marionetten,
door de Goden van uit den Olympus in beweging gebracht; Dido en Aeneas zouden
ook zonder de goden liefde voor elkaar hebben kunnen opvatten. Dido was jong en
verleidelijk, terwijl Aeneas, behalve door zijn schoonheid, Dido's bewondering had
opgewekt door de verhalen omtrent zijn heldhattig gedrag voor Troja; - 't zelfde
middel zou Shakespeare later in zijn Othello toepassen; - zonder den stortregen en
de grot zou echter van een liaison geen sprake zijn geweest;
Dit uit politieke redenen bewerkte conubium was de oorzaak van alle ellende voor
Dido; ‘die dag was het begin van den dood, die dag van de rampen d' oorzaak.’
Nu leefde Vergilius in een tijd, waarin de vrouw op de meest hartelooze wijze
voor politieke doeleinden misbruikt werd. ‘Er was waarschijnlijk nooit een heerscher’,
zegt Prof. Conway ‘in het Oosten of Westen, die een hardvochtiger gebruik maakte
van vrouwen om zijn politieke plannen te bevorderen dan Augustus. Hij was zelf
vier maal verloofd en huwde drie maal, en de verbreking der
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verloving en de echtscheiding werd telkens door hem bewerkt.
De behandeling van zijn zuster, zijn dochter en zijn erfgenamen was al even
ongevoelig. In 40 v. Chr. werd de hand van zijn zuster Octavia aan Marcus Antonius
verpand. In 27, toen Agrippa de groote veldheer, aan wien Augustus zijn
overwinningen te danken had, 35 jaar oud was, werd hij gedwongen zijn vrouw
Pomponia te verstooten, om een nicht des keizers, Marcella te huwen, toen een kind
van 15 jaar; en 6 jaar later werd zij op haar beurt verstooten, opdat hij zou kunnen
trouwen met 's keizers dochter Julia, die 19 jaren telde, terwijl haar echtgenoot 43
was. Julia was echter reeds een weduwe, daar zij op 14-jarigen leeftijd uitgehuwelijkt
was aan een neef van den keizer.
Dit alles zag Vergilius gebeuren in de jaren 29-19, toen hij bezig was de Aeneis
te schrijven.’
Wie mij gevolgd heeft, zal reeds nu, hoop ik, inzien, dat de dieper-liggende gedachte
hier werkelijk is medelijden met de Vrouw, die om ‘raisons d'état’ opgeofferd wordt,
een welsprekend protest tegen de onmenschelijke opvattingen in 's dichters tijd
gehuldigd.
Het is er mee, als met Vergilius' ideeën over oorlog en vrede. Wie hem een apostel
des vredes noemt, zegt volstrekt geen boutade of anachronisme. De dichter laat
immers geen gelegenheid voorbijgaan, om er op te wijzen, hoe de oorlog Aeneas is
opgedrongen; laat ik slechts de woorden mogen aanhalen, die de pius Aeneas in het
11de boek tot de gezanten zijner tegenstanders richt (11. 106-114):
welke beschikking van 't noodlot sleepte onwaardig, Latijnen,
u zoo mee in den krijg, dat gij ons uitsluit van uw vriendschap?
vraagt gij genâ voor de dooden en hen, die de god van den oorlog
wegnam? Leefden zij nog, hoe gaarne verleende ik deze.
'k Was, had 't noodlot niet dit rijk mij tot zetel beschoren,
nimmer gekomen; ik voer geen strijd met het volk; onze vriendschap
brak uw gebieder.

Voor degenen echter, die altijd bang zijn, om in een
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dichter te veel te zoeken, is er gelukkig een argument in het 4de boek zelf te vinden,
dat allen twijfel onmogelijk maakt.
Ik bedoel den vloek door de ongelukkige vorstin op haar doodsbed over Aeneas
uitgesproken (4. 620-626):
valle hij vóor zijnen tijd en verbleeke op 't zand zijn gebeente,
'k smeek dit; 'k stort met mijn bloed dit uit als de laatste der beden.
Tyriërs! 'k bid ook u; o! haat zijn geslacht en den ganschen
stam in de toekomst; brengt aan mijn asch dit offer als gave;
laat nooit liefde of eenig verdrag die volken verbinden;
moge er iemand eens uit mijn asch tot mijn wreker verrijzen,
een, die te vuur en te zwaard de Dardanische stichters vervolge.

Hier ligt de climax van het heele boek. Wat is het gevolg geweest van de listen der
beide godinnen? En 't antwoord moet luiden: drie moorddadige en verwoestende
oorlogen, de vernietiging van Saguntum, Capua, Carthago, 't bloedbad bij de Trebia,
den lacus Trasumenus en Cannae, de angst, die Hannibal 11 jaar lang verspreidde.
Want de opmerking van Heinze in zijn ‘Epische Technik’, dat de vloek zich ten
goede heeft gekeerd, is onjuist. Al hebben de Romeinen ten slotte overwonnen, toch
was het ‘bellum Hannibalicum’ een der verschrikkelijkste rampen, die Rome ooit
teisterden. Is dit eenmaal toegegeven, dan volgt hieruit, dat de dichter zich zeer goed
bewust was, dat Dido viel als offer van een politiek schema, en dat de iustitia divina,
waartegen Juno en Venus zondigden, dit niet kon dulden. Zoo werd Juno getroffen
door vernietiging van haar lievelingsstad, Venus door de onheilen, die duizenden
der Aeneaden het leven kostten.
En Aeneas, zal men vragen?
Hij handelde in zoover verkeerd, dat hij, zooals wij zooeven zagen, zijn goddelijke
roeping tijdelijk vergat, al kan en moet men voor hem verzachtende omstandigheden
pleiten, doordat de beide godinnen zijn liefde begunstigden. Toch vond ook hij zijn
straf in al de rampen, die hij in Italië leed. Bovendien wordt ons nu duidelijk, wat
wij
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van Mr. Page's scherpe critiek te denken hebben; waren wij zooeven ontevreden over
Aeneas' houding tegenover Dido, dan moeten wij hierin volstrekt niet een artistieken
misgreep van den dichter zien: Vergilius teekende de Aeneasfiguur naar 't voorbeeld
zijner tijdgenooten, die immers 't belang van den Staat boven dat van het individu
stelden. Wat 's dichters eigen houding was, blijkt niet uit wat hij Aeneas, maar uit 't
geen hij de ongelukkige koningin laat zeggen.
Door deze beschouwing wordt dus niet slechts de figuur van den hoofdpersoon, die
aan het epos zijn naam gaf, uit een artistiek oogpunt tegen verschillende aanvallen
verdedigd, daar wij hem historisch trachtten te begrijpen; maar bovendien leeren wij
Vergilius hier opnieuw kennen als een edel denker, die zijn tijd verre vooruit was,
en tevens als een kunstenaar, die naar het schoone woord van Dryden de gave bezat,
‘of saying much in little and often in silence’.
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Michel Angelo als dichter
Door Valborg Isaachsen-Dudok van Heel.
‘Il en est de la valeur des hommes comme de celle des diamants, qui à une
certaine mesure de grosseur, de pureté, de perfection, ont un prix fixe et
marqué, mais qui, par delà cette mesure, restent sans prix et ne trouvent
point d'acheteurs.’
CHAMFORT.
Michel Angelo als schilder, is niettegenstaande zijn bovenmenschelijke maten, door
enkelen begrepen, door de velen gewaardeerd, maar waar het gaat om zijn diepste
diep, om de bovenmenschelijke pijn en extase die hij in zijn gedichten heeft
neergelegd,... daar zijn de ‘acheteurs’ zeldzaam.
Ik meen te begrijpen hoe dat komt. De maten van Michel Angelo waren groot.
Men vergeeft hem dat, als beeldhouwer en schilder, ja meer nog, men bewondert er
hem om, men spreekt van den bovenmenschelijken kunstenaar. Maar de mensch
Michel Angelo, de schepper van die kunstwerken mag niet mateloos zijn. Dat is hij
ook niet. Michel Angelo was niet mateloos, gemeten volgens zijn eigen maatstaf.
Hij was ‘outre-mesure’ (buiten-maat) zooals de Franschen beter zeggen.
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Neen, de maat der menschen was niet zijn maat.
Daarom was hij een der Eenzamen.
Ik weet niemand na Jezus in Gethsemané, die zóó eenzaam is geweest als Michel
Angelo. In het museum van het Capitool hangt het schilderij, dat Marcello Venusti
van hem gemaakt heeft. Nooit zag ik grooter lijden en dieper nood in eenig
menschengezicht geschreven, dan in die trekken van Michel Angelo. De lijnen
schijnen er in gekerfd, en de oogen, reine, hulpelooze oogen van een kind zien u
smeekend aan, als vroeg hij om verlost te worden uit den kerker, zijn arm, door smart
verwrongen lichaam.
Al-Liefde had hem geraakt. Gods vuur had hem de lippen beroerd, dat hij immer
zingen moest van gloed en pijn. Hij brandde in gloed dien niemand en niets meer
blusschen kon, en de verzengde vleugelen waren Gods zegel, het merk waarmede
hij gemerkt was. Michel Angelo gebruikt in zijn gedichten, telkens weer het beeld
van den goddelijken vogel Phoenix, die in den vuurdoop wedergeboren, zelf lichtend
naar de zon vliegt, diep schouwende in haar gloed. Die goddelijke vogel is Michel
Angelo's eigen ziel.
Hulpeloos staat hij tegenover die vuur-macht, ‘die meer in hem vermag dan hij
zelf.’
‘O piu di me potessi, che poss'io?
O Dio, o Dio, o Dio!’...

En verder:
‘Che poss'io piu? Che debb'io? Nel tuo regnio
Non ai tu lucto el tempo mio passato,
Che de miei anni un ora non m'e tocha.
(Wat vermag ik meer? Wat ben ik u (Liefde) schuldig?
Hebt gij niet heerschappij gevoerd over heel mijn verleden,
Zóó, dat niet een uur aan mij zelf heeft toebehoord.)

En hij vraagt:
‘Chi è quel che per forza a te mi mena?
Oilme, Oilme, Oilme!’
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(Wie is degene die met macht naar u mij leidt?
Wee mij, wee mij, wee mij)

En hij hoort 't antwoord, in het nachtediep:
‘I son colui che ne prim anni tuoi,
Gli ochi tuoi infermi volsi alla beltate,
Che della terra al ciel l'uom' conduce.’
(Ik ben degene die van uwe prilste jeugd af aan,
Uwe zwakke oogen richtte naar die schoonheid,
Die van de aarde ten hemel voert.)

Het vuur van den zelf-lichtenden Phoenix, verlichtte de omgeving. Michel Angelo's
eigen gloed viel op de door hem aangebeden menschen, en hij dichtte en bezong de
eigen zielepracht, die hij de geliefde vriendin leende....
....Zij begrepen hem niet.
De felle gloed verblindde hen de oogen, dat zij niet zien konden de pracht. Dan
zong hij in vertwijfeling:
‘Amando: a che son nato?’
(Ik heb lief, waarom ben ik geboren?)

Dan verteerde hij zich zelf, wanhoopte aan zich zelf en aan de hooge zending, waartoe
hij zich geroepen wist.
Maar hij leerde aan Al-Liefdes hand, door de vlammen gaan.
Uit nieuwen gloed werd naast nieuwe pijn, nieuwe kracht geboren, en de felste
folteringen werden verwerkt tot zuiverste pracht.
‘I piango, i'ardo, i mi consumo, e'l core
Di questo si nutrisce.’
(Ik schrei, ik brand, ik verteer mij zelf, en mijn hart, Voedt zich met pijn)

En hij buigt deemoedig het hoofd en schuwt niet meer de scherpe pijlen die zijn arme
hart doorboren.
Hij zingt geduldig dat het Liefdes voorrecht is, levenskracht te doen toenemen, al
naar mate de smart toeneemt:
Hij hoort de boodschap:
‘Ama, anz'ardi, che chi muore
Non a da gire al ciel nel mondo altr' ale.’
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(Heb lief, met al uw hartegloed;
Want hij die sterft hier op aarde, heeft geen andere vleugels,
Waarmede hij zich ten hemel op kan heffen.)

Twee menschen hebben hem begrepen. Twee menschen hebben van zijn rijkdommen
genomen en genoten.
Twee menschen hebben zijn vermoeid hart rust gegeven.
Tommasso Cavalieri en Vittoria Colonna. De eerste is hem trouw gebleven tot
den dood, heeft bij zijn sterfbed gestaan en hem de oogen gesloten.
De laatste leerde hij eerst kennen toen hij 63 en zij 46 was, en zij is vóór hem
gestorven.
Tommasso Cavalieri!
Wat heeft Michel Angelo hem liefgehad! Wat al parelen heeft hij over hem
uitgestrooid!
Als hij zijn naam slechts noemen mocht, was hij reeds gelukkig; in zijn nabijheid
‘mag heel de wereldloop stil staan’, van hem gescheiden, snikt hij het uit: ‘Ik kan
niet leven, waar zijn ziel niet leeft.’
Jaloersche menschen in zijn omgeving, hadden liever gezien dat Hij, de groote
meester, zich zelf aanbidden liet, gaven hem wijzen raad en trachtten hem op velerlei
wijze te wonden. Doch zij konden hem, noch zijn vriendschap raken.
Dan spreidde Phoenix de goddelijke vlerken en zong des te luider van het goddelijk
licht.
‘De kleine geesten’, schrijft hij in een zijner brieven, ‘maken in hun hart een Michel
Angelo van dezelfde stof, waarvan hun eigen hart is gemaakt.’
Zelden heeft iets mij zoo ontroerd, als de gedichten die Michel Augelo aan zijn
vriend Tommasso heeft gewijd, de adoratio mystica, die uit ieder woord spreekt. Zij
zijn zoo teer, zoo intiem en van zulk een onzegbare schoonheid.
Men voelt zoo duidelijk, zij zijn nooit bedoeld om uitgegeven te worden. Hij heeft
zelf niet geweten, hoe schoon ze waren.
Het was hem een uiting voor zijn overvol hart. Als hij 's avonds in zijn eenzame
woning terugkeerde, na een
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langen inspannenden werkdag, was het stille mijmeren met een stuk papier voor zich,
zijn manier van rusten, zijn verlossing.
Hij greep naar het eerste het beste papier, dat onder zijn bereik lag. Men heeft die
parelen gevonden op vergeelde papieren, op oude brieven, dwars over rekeningen
geschreven, of kris, kras over schetsen en teekeningen heen.
Dan liet hij los alles wat daar vast zat en beklemde, hij worstelde met taal en vorm,
regel na regel werd veranderd, doorgescheurd, gevijld en op nieuw begonnen, tot hij
al wat daar woelde en woedde gekristalliseerd had tot sonnet, canzone of madrigal.
Wij hadden weinig geweten van het fijne, teere zieleleven van den grooten meester,
waren die papieren niet gevonden en behouden gebleven.
Wel zouden wij weten van zijn leven en streven, door de bekende biografieën van
zijn tijdgenooten, Vasari en Condivi, maar zij waren er de menschen niet na, om een
dieper psychologisch begrip van Michel Angelo te geven; ook lag dit niet in hun tijd.
Zeker, wij hadden geweten dat Michel Angelo een bizonder ontwikkeld en
hoogstaand mensch was, dat hij vertrouwd was met Plato's gedachtenwereld, dat hij
als 16-jarig jongeling reeds uit en in ging bij Lorenzo de Medici, om de daar
verzamelde kunstschatten te bestudeeren,.... dat hij een vurig bewonderaar was van
Petrarca en Dante.
Wij hadden geweten van al de moeilijkheden met Julius II, ‘hij die kon en niet
wilde....’, van al zijn teleurstellingen en zijn dikwijls zoo moeilijke omstandigheden....
maar wij hadden Michel Angelo niet gekend.
In zijn gedichten komt hij ons zoo nabij; daar lezen wij de woorden, die hij
nauwelijks te fluisteren waagde, tegen zijn vrienden. Later, veel later heeft hij ze
voorgelezen en gegeven aan Vittoria Colonna, en zij pas heeft de sublieme schoonheid
dier sonnetten aan den maker zelf geopenbaard.
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Nooit uitgesproken is hij over de wonderbare bekoring die uitgaat van zijn vriend,
en wat die oogen, ‘waarin het zonnevuur is achtergebleven’ hem zeggen:
‘Hoe dikwijls heeft datgene wat mij uwe blikken zeggen,
En wat niet uit te spreken is, in dit leven,
Mijne ziel tot God geleid.’

En
‘Wat ik verlang, wat ik leer, als ik zie uw dierbaar gelaat,
Het kan niet begrepen worden door gewone menschen,
Die het begrijpen wil, moet eerst sterven.’

Ik zie den grooten meester in zijn stille kamer, ik zie hem schrijven met de van
inspannenden arbeid gekromde vingers, ik zie de bevende lippen waarmede hij de
woorden fluistert.
En ik hoor den sonoren klank van die uit zijn diepste diep wellende woorden:
Ch'el vùol saper, convien che prima mora.
(Die het begrijpen wil, moet eerst sterven).

Hij verdiept er zich in, hoe 't zijn zal om zonder den vriend te leven, wanneer zelfs
zijne gedachten, bij tijden, hem niet zullen kunnen bereiken:
‘Op 't zelfde oogenblik dat ik zou ophouden aan hem te denken, op 't zelfde
oogenblik zou ik sterven.’
En met volkomen overgave schrijft hij:
‘Uw naam voedt lichaam en ziel en vervult beiden met zulk een oneindige
teerheid, dat ik geen pijn meer voel, noch vrees voor den dood. Mijn ziel
is in de handen van hem, aan wien ik haar gegeven heb.’
Overdreven?
Ja, zooals Sophocles, Plato, Dante, Jesajas, Jezus overdreven waren. Gods gezanten
zijn overdreven volgens den maatstaf der kleinen, die noch de helle-pijnen, noch de
hemel-vreugden van een door God aangeraakt leven kennen. Gods gezanten toch
zijn zij, die zich bewust zijn van den God in ons, en bij Gods vlammend licht de
moge-
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lijkheden van het waarachtig mensch-zijn in al zijn diepte gepeild hebben, en dit nu
op de een of andere wijze verkondigen.
Een Godsgezant en dichter is Michel Angelo, of hij God-vader schildert in de
Sixtijnsche kapel, Aurora beeldhouwt voor het Medici-denkmaal, of een sonnet dicht
voor zijn vriend.
Altijd is het de schoonheid, de hemelstormende schoonheid van het leven, of het
de schoonheid der vreugde of der smart is, en de afgrond-diepe ernst van ons
menschelijk bestaan, die hij op de een of andere wijze te duiden tracht. Hoe veel
toegankelijker worden ook zijn kunstwerken, als men zijn gedichten kent.
Hoe veel beter begrijpt men zijn ‘Nacht’ als men weet dat hij met haar, al zijn
eigen smart te slapen heeft gelegd.
Zij is in zoo diepe rust verzonken; ook zijn lijden is nu met haar ter ruste gegaan.
Toen ‘de nacht’ voleindigd was, kreeg Michel Angelo een brief waarin de
schoonheid van het kunstwerk geprezen werd: ‘men houdt den adem in, straks zal
zij wakker worden, en spreken gaan’, zoo schrijft de bewonderaar.
‘O, dat niet,’ roept Michel Angelo uit, ‘nu is zij, en al mijn smart tot rust gebracht;
wek haar niet.’
Dit is tot een sonnet geworden:
‘Pero non mi destar, deh! parlo basso’
(Wek mij niet, ach! spreek zacht.)

O de sidderende, tot barstens toe gespannen snaren van dat bevende hart.
Zijn ziel was in vreugde en smart tot het uiterste gespannen.
Die wonderbare werken van Michel Angelo, zijn uit extases van pijn of verrukking
geboren:
... Dunche nel mio dolore
Nun fu tristo uom piu mai;
... Cosi po' nel diletto,
Non fu ne fie di me nessun piu lieto.
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(Mijn smart moet daarom ook alles te boven gaan
Wat ooit een mensch geleden heeft;
Maar als tegenhanger. was en wordt niemand
Zoo zalig in zijn vreugde als ik.)

Hij kon zich zelf, in zich zelf niet meer houden, en gaf uit.
Dat is Liefde, het geestelijk zwanger-zijn waarvan Diotima spreekt ( υειν), geven,
scheppen, zich openbaren.
Hij zegt van zich zelf:
‘Io sono il piu inclinato uomo all'amar, che mai in alcun tempo nascere’.
(Ik ben de meest tot liefde geneigde mensch, die ooit geboren is.)

Is het niet Michel Angelo de dichter, die zijn smart begraaft in ‘La Notte’, die zijn
peinzens-moede ziel uitzegt in ‘Il Crepusculo’?
Als dan in eigen hart weer het morgenrood begint te gloren, schept hij zijn ‘Aurora’!
O de pracht van die heelende smart, in de lijnen van dat jonge vrouwenlichaam.
Zij is nog half onwillig om uit haar droomen gewekt te worden. Nog grijpt zij naar
haar sluier, als wilde zij dien liefst weer over het aangezicht trekken, om niet op
nieuw te moeten zien en lijden.
Maar de tijd komt dat hij zijn smart beheerscht en verwerkt tot louter kracht; de
dag rijst en onder zijn hamer en beitel komt ‘Il Giorno’ te voorschijn, de
verpersoonlijkte kracht.
Het is de gespierde kracht van een Atlas, die heel de wereld op zijn schouders
draagt.
En die oogen, zij doorboren hemel en aarde en schuwen niet het felste licht. In
een sonnet lezen wij:
‘De nacht is tusschentijd, de dag brengt Licht
De nacht legt ijs om 't hart, de dag ontvlamt
In Liefde, Hemelvuur, Geloof!’

En is het niet als lezen wij één zijner sonnetten als wij zien die wondere Eva, dat
jeugdige wezen, zoo juist
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ontwaakt, zij aan de wereld, de geheele wereld aan haar geschonken.
Zij is zich nog van niets bewust, dan dat zij is. Zij ziet niets dan haar Schepper,
die vóór haar staat. Half op de knieën gezonken, de fijne blonde haren naar achteren
golvend, brengt zij de handen omhoog, heft haar gezichtje op, en laat haar vragende
oogen stil rusten in God-Vader's warmen blik. Zóó jong, zóó schoon, zóó rein staat
zij daar.
Alle levensmogelijkheden sluimeren in die jonge vrouw.
Wat een oneindig ontfermen heeft Michel Angelo uitgegoten over God-Vader, de
oerbron van al 't geschapene.
Hij heft de eene hand al waarschuwend omhoog, als wilde Hij zeggen: ‘Het leven
waartoe gij geroepen zijt, is moeilijk, mijn kind.’
Ja, het is de dichter van La vita del mio amor, die de gedachten-zware pracht der
Sixtijnsche kapel geschilderd heeft.
‘Mijn Liefde werd door God tot oog geschapen
Toen gij door Hem geschapen werd, tot glans.
............

Als vuur en warmte zijn te zaam gegoten, zoo zijn ook eeuwigheid en schoonheid
uit zelfde bron gevloeid.
............
Gij voert terug mij naar het paradijs
Waar op den scheppings-morgen ik u zag.’

Er ligt een andere, een nieuwe, ik meen een stillere glans over de gedichten aan
Vittoria Colonna gewijd. Romain Roland heeft hun verhouding zoo prachtig
geteekend: ‘Communion passionée de deux âmes en Dieu.’
De twee groote vriendschappen in Michel Angelo's leven hebben elkaar nooit
verduisterd of overvleugeld. Soms leenden zij, altijd verhoogden zij elkanders
schoonheid.
Heeft Tommasso hem de vleugelen gegeven zoodat hij zich boven vreugde en
smart verheven voelde, Vittoria wist zijn vreugde en smart te duiden, openbaarde
hem zelf aan zich zelf en wist zijn ziel zachtkens, zachtkens te
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leiden, daarheen, waar ook haar hart nieuwe hoop, nieuw leven had gekregen.
Zij mocht zijn ziele-angst tot ziele-vrede keeren. Hij, de sterke reus, de in zich
zelf gekeerde groote meester, hij liet zich door die zachte, liefdevolle vrouwenhand
leiden naar de zeer stille wateren.
Teerder dan hemelblauw, reiner dan maneglans over bergen, was het over en weer
geven en nemen van die twee.
Wij bezitten een prachtige overlevering der gewijde samenkomsten van Michel
Angelo en Vittoria Colonna in de geschriften van den Portugeeschen schilder,
Francisco d'Hollande, die dikwijls met hen samen was, en die stille toehoorder hunner
gesprekken mocht zijn.
Zij ontmoetten elkaar Zondags in de kerk San Silvestro op de Monte Cavallo of
in den tuin der kerk en bleven dan in gesprekken verdiept, ‘dicht bij de fontein, onder
de schaduw der laurier-struiken, op een steenen bank gezeten, die tegen een met
klimop bekleeden muur stond.’
Een aldus bewaard gesprek is zoo teekenend hoe Vittoria den grooten meester
wist te troosten.
Hij had haar over zijn groote eenzaamheid gesproken, over die smart van het
onbegrepen zijn, ook door hen die toch zijn kunstwerken bewonderden. Was dan de
mensch Michel Angelo minder dan de kunstenaar?
En zij antwoordt: ‘Degenen die Michel Angelo waarlijk kennen, stellen den mensch
Michel Angelo hooger dan zijn werken. Degenen die hem niet persoonlijk kennen
vereeren het zwakste gedeelte van den meester, de werken zijner handen.’
Had zij betere woorden kunnen kiezen om hem te overtuigen van zijn eigen
innerlijke kracht? Die reuzenwerken beroemd en geroemd om hun ongeëvenaarde
kracht, die noemt zij met aanbiddelijk fijnen tact, het ‘zwakste gedeelte’ van Michel
Angelo.
Dichterwoorden, opgevangen uit Michel Angelo's eigen mond, heeft Francisco
voor ons bewaard, uit die gesprekken.
Michel Angelo is in vuur geraakt over kunst.
‘Echte kunst nadert God zelf, is één met Hem. Zij is slechts
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een copie van Zijn volmaaktheden, een schaduw van Zijn palet, Zijn muziek, Zijn melodie.
Daarom is het niet genoeg dat de kunstenaar een groot, knap meester is.
Zijn leven moet rein en heilig zijn, opdat de Heilige Geest Zijn gedachten beheerschen kan’

In het voorjaar van hun beider vriendschap verschenen Vittoria's ‘Geestelijke
Sonnetten’. Zij zond ze alle aan haar vriend. Hij zond als antwoord de zijne terug.
Als spattende vonken zoo gingen de sonnetten over en weer.
Nooit werd Vittoria verschrikt door zijn gloed, door Michel Angelo's vlammende
woorden.
................
‘O maak mijn gansche lichaam nu tot oog
Dat niets mij blijve, wat u niet geniet.’
................
................
‘Wat moet uit mij nu worden? Wie moet mijn
Gids, mijn begeleider zijn naar u? In uw nabijheid
Ga ik op in vlammen, en ach hij 't afscheid doodt gij mij,
................
................
‘O oogen, nooit genoeg aanschouwd
Eeuwig blijft naar u het heimwee’.

Nooit heeft zij met een afwerend gebaar zijn hart gewond.
Zij was rein genoeg om al die pracht te aanvaarden. Zij bewaarde als Maria de
woorden in haar hart, en plantte teer en vol begrijpen zijn roode passiebloemen
tusschen haar witte rozen in.
Zij is hem ‘spiegel’, ‘oerbeeld’; ‘een God spreekt door haar mond.’
‘Van alle hoogste sterren
Daalt hel een glans terneer
Die tot zich trekt het heimwee
Men noemt dien Liefde hier’
............
............
O oogen die als sterren zijn!
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Zij werd hem zijn Beatrice, zijne ‘Jungfrau Sophia’, die hem de eeuwige wijsheid
leerde.
Het ‘zwiegespräch’ hunner zielen is als de mystieke taal van Böhmes hooglied,
in zijn Aurora:
Und die Jungfrau Sohia spricht:
‘Ich will dir alle meine Schönheit zeigen und dich mit meiner süszen Liebe und
hellem Licht in deinem Feuerleben erfreuen.
Wirke du in meiner Liebe, deine Wunder dazu Gott dich erwecket hat.’
Die Seele antwortet:
‘O süsze Liebe du hast mir Wasser des ewigen Lebens aus Gottes Brünnlein
mitgebracht, und mich in meinem groszen Durste erquicket. In dir kann ich mich
erfreuen. Du wandelst mir meine grosze Feuerangst in grosze Freude.’
Michel Angelo was bij haar, toen zij stierf. Hij is hulpeloos in zijn groote smart. ‘Te
moeten denken’, zegt hij, ‘dat ik haar dood heb gezien en dat ik haar nooit het
voorhoofd en het gezicht heb gekust, zooals ik haar hand heb gekust.’
Romain Rolland zegt van deze woorden:
‘Quelle chaste réserve avait gardé leur grand amour.’
‘Hij was geheel van zinnen en in langen tijd tot niets in staat,’ schrijft Condivi.
‘Ik heb de vleugels van mijn ziel afgescheurd’

klaagt hij, en hij troost zich zelf al dichtende:
‘Mi voleva grandissimo bene’
(Zij wilde mij het grootste goed (geven))

en:
‘La terra a piu raccolto si belle membre
El ciel si dolce canti.’
(De aarde heeft nu ontvangen zoo schoone leden
De hemel zoo lieflijke zangen.)

Van groote schoonheid zijn ook de geestelijke sonnetten; als:
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‘Vorrei voler, Signior, quel ch'io non voglio.’
(Ik wilde willen Heer, wat ik niet wil.)

met het prachtige slot:
‘En zend het licht, dat ons beloofd is,
Aan uwe bruid, mijn ziel, opdat ontvlamd,
Mijn hart slechts u, en u alleenlijk voele’.

en
Giunta è gia 'l corso della vita mia,’
(Bereikt reeds op de pelgrimstocht mijns levens,)

waarvan de laatste woorden:
‘Beeldhouwen noch schilderen bevredigen meer
De ziel: zij zoekt Gods Liefde slechts,
Die van het kruis, de armen naar ons strekt.’

Daarheen, daarheen trekt nu het heimwee.
De goddelijke vogel Phoenix tot stervens toe moede en gewond, spreidt tot 't laatst
de verzengde vleugelen om te zoeken de Oer-bron van eigen licht en eigen vuur, tot
hij diep schouwende in diens gloed die Liefde vindt, die voor eeuwig alle liefdedorst
zal stillen:
‘L'amor che muove il sole è l'altre stelle.’

Tot slot mogen in Romain Rolland's vertaling twee sonnetten volgen, die wel tot het
schoonste behooren, wat ooit in menschenhart is opgekomen:

S'un casto amor, s'una pieta superna.
Si un chaste amour, si une piété supérieure,
Si une fortune égale existe entre deux amants,
Si le sort cruel qui frappe l'un frappe aussi l'autre,
Si un seul esprit, si une seule volonté gouverne deux coeurs,
Si une âme en deux corps s'est faite éternelle,
Emportant tous les deux au ciel avec les mêmes ailes;
Si l'amour, d'un seul coup, de sa flèche dorée,
Perce et brûle les entrailles de tous deux à la fois,
Si l'un aime l'autre, et si aucun ne s'aime soi-même
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S'ils mettent tous les deux leur plaisir et leur joie à aspirer à la même fin tous deux,
Si mille et mille amours ne seraient pas la centième partie de l'amour, de la foi qui les lie, un
Mouvement de dépit pourra-t-il rompre jamais et dénouer un tel lien?

Romain Rolland zegt van dit gedicht:
‘C'est un des plus beaux chants qu'on ait jamais écrits en l'honneur de
l'amitié parfaite’.

Veggio co be' vostr'ochi un dolce lume.
Avec vos beaux yeux je vois une douce lumière
Que je ne peux plus voir avec mes yeux aveuglés,
Vos pieds m'aident à porter un fardeau,
Que mes pieds perclus ne peuvent plus soutenir.
Par votre esprit, au ciel je me sens élevé.
En votre volonté est toute ma volonté.
Mes penseés se forment dans votre coeur, et mes paroles dans votre souffle.
Abandonné à moi même, je suis comme la lune,
Que l'on ne peut voir au ciel, qu'autant que le soleil l'éclaire.
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Buitenland.
De bloedige litanie van den positie-oorlog wordt nog altijd voort gezongen. Noch in
het Westen, noch in het Oosten, noch in Macedonië, noch aan de Isonzo gebeurt
meer dan elkander een kilometer of wat terugdringen. De eenige variatie is, dat in
het Westen de Duitschers achteruitgaan, vrij wat zelfs, terwijl in het Oosten de
Duitsche linie ongeveer op dezelfde plaats blijft, in Macedonië de Entente wat op
de Bulgaren wint gelijk de Italianen aan de Isonzo; maar in Zevenburgen zijn de
invallende Roemeniërs naar de passen teruggedreven en in de Dobroedsja dringen
de Duitsch-Bulgaarsche legers weder zegevierend vooruit tot voorbij Constanza en
den Donau. Summa summarum blijken de Roemeniërs thans ernstig bedreigd te
worden in hun eigen gebied, waaruit zij de Oostenrijksch-Duitsche legers zelfs met
Russische hulp moeielijk schijnen te zullen weren, en is overigens, afgezien van alle
groote woorden, nergens een beslissing van werkelijke beteekenis verkregen. Het
ongelukkige Griekenland, welks Koning wanhopige pogingen deed om te ontkomen
aan een oorlog met Duitschland en Oostenrijk zoowel als aan een met de Entente,
komt meer en meer in een onhoudbaren toestand: de staatkundige Venizelos richtte
te Saloniki, het hoofdkwartier der Entente, een eigen voorloopige regeering in, die
op de Grieksche eilanden en in Grieksch-Macedonië met geestdrift erkend wordt en
de Entente gaarne haar zin wil geven, met haar optrekken tegen den ouden vijand,
de Bulgaren en Turken; de krijgshaftige Koning daarentegen vond bij een groot deel
van leger en vloot, die hij eenmaal ter overwinning leidde, en bij het gros der
bevolking van Oud-Griekenland groote sympathie voor zijn streven naar onzijdigheid,
voor zijn dynastie, voor zijn populaire persoonlijkheid, zoo niet ten volle voor zijn
staatkunde, die men van Duitschgezindheid, van neiging tot zijn keizerlijken zwager
verdenkt. En de Entente, hem wantrouwend, nam de vloot in bezit, bezette den
Piraeus, liet zich de posterijen en telegrafen benevens de zorg voor de politie opdragen
- bittere ironie op de wijdluftige leus: ‘bescherming der kleine staten’, die hun ‘eigen
belang’ niet begrijpen zooals de Entente dat begrijpt en nu worden gedwongen
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tot ‘beter inzicht’.... in de belangen der Entente. Een treurige komedie, die op een
tragedie dreigt uit te loopen, een tragedie, waarvan het lot der dynastie den
hoofdinhoud zou vervullen.
Het voorbeeld van Griekenland mag uiterst leerzaam heeten voor andere neutralen,
die tusschen hamer en aambeeld liggen. Maar wat zullen zij doen? Het is gemakkelijk
te zeggen, dat koning Constantijn anders had moeten handelen, dat hij eerder den
teerling had moeten werpen, dat hij zijn land in den oorlog, welken ook, had moeten
slepen. Welk oogenblik had hij moeten kiezen? De Entente overviel hem met hare
binnen eenige uren te vervullen eischen, waaraan zij kracht bijzette met een
verpletterende overmacht te land en ter zee. En de verdeeldheid der eigen natie
belemmerde hem in het nemen van een besluit. Het is het oude lied, dat spreekt van
de heillooze gevolgen der tweedracht in een van buiten bedreigd land. Wie ooren
heeft om te hooren, die hoore! En houde zijn kruit droog! Om duidelijk te spreken:
ook ons dreigt dit bittere lot van buitenlandsch geweld, maar wat ons vóór ruim een
eeuw gebeurde, zal ons niet voor de tweede maal overkomen. Ook in ons land is
sympathie voor de Entente aan de eene, voor de Centralen aan den anderen kant,
maar als een der beiden ons wilde dwingen zooals de Entente het Griekenland deed
en nog dagelijks doet, dan - men weet dit buitenslands - zou Nederland zich
eensgezind richten tegen den overweldiger, hoe machtig hij ook zij. Men kan zijn
land, zijn bezittingen op het spel zetten, maar niet zijn eer.
En het gaat er nu en dan op gelijken, dat de zware beproeving ook ons ten slotte
niet zal ontgaan, al zeilen wij, dank zij onze regeering, die voorzichtig laveert,
totnogtoe tusschen Scylla en Charybdis gelukkig door Daar is nu weder de
torpedeering der met regeeringsgraan rijkbeladen Blommersdijk! Een tegenstukje
tegenover de handelingen der Engelschen ten opzichte van onze, ook met
regeeringsgraan en, naar men zegt, met voor ons bedreigd land op het oogenblik
even belangrijke, zoo niet nog belangrijker, zendingen uit Amerika geladen schepen,
die in Engeland werden opgehouden en leeggehaald? Er is een grens aan alles, ook
aan het geduld onzer regeering en al zijn wij noch te land noch ter zee machtig, het
is voor elke zijde der oorlogvoerenden ook niet zonder belang, wie over onze kusten
en zeegaten, onze koloniën, te beschikken zal hebben, wie onze bondgenoot zal zijn.
Maar het is in gemoede niet te denken, dat een der beide partijen ons zal willen of
durven behandelen zooals
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de Entente het Griekenland deed: wij zijn ten slotte nog een natie van andere
beteekenis in de wereld en het is ook moeilijk te onderstellen, dat de Vereenigde
Staten een gewelddaad tegen ons zouden toelaten, al moet men op sympathie in
politicis niet te veel rekenen, niet zooveel als op eigen zedelijke en stoffelijke kracht.
Dat ondervond ook België. En het deed ook droeve ondervinding op ten opzichte
van het zoo even besproken onderwerp der volkseendracht. De kwestie der 21 October
geopende Vlaamsche hoogeschool te Gent bewijst dit ten volle. Een groot aantal
Vlamingen weigerde niet dit veelbegeerde geschenk zelfs uit de hand van den
vreemdeling te ontvangen, wantrouwend de te Havre zetelende eigen landsregeering,
die immers van haar kant weigerde de zekerheid te geven, dat zij na den vrede de
Vlaamsche hoogeschool zou schenken, maar tevens de thans door den vreemdeling
gestichte hoogeschool en hare voorstanders stempelde met het merk van landverraad.
Droevige verdeeldheid! Terwijl van den eenen kant de Franskiljons snoeven, dat na
den vrede België Fransch van taal zal zijn, lezen wij in de ‘Vlaamsche Gedachte’,
dat de val van Antwerpen een oorzaak van vreugde was bij vele Vlamingen, ja, dat
dezen in een zwak België, een zwak vaderland(!) een beteren waarborg zien voor
Vlaanderen's rechten dan in een sterk! Arm België! Terwijl het gebonden en geslagen,
doodelijk gewond en vernederd ter neder ligt, twisten zijn zonen in bittere
verdeeldheid, trachtend elkander voorgoed te verzwakken, te vernederen, in haat en
afkeer elkander smalend en bestrijdend! Wee het volk, dat in zichzelf verdeeld is!
En in dezen woesten Walpürgisnacht der natiën loste een dwepend anarchist, een
half waanzinnige, drie doodelijke schoten op den Oostenrijkschen minister-president
graaf Stürgk. Voort met den duivelsdans! Voort, tot alles vernield is en gebroken en
alles dood wat tot heil der menschheid leven moest. Hoe lang nog?
B.
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Leestafel.
Dr. B.G. Escher. De Gedaanteveranderingen onzer Aarde.
Wereldbibliotheek. Mij. voor Goede en Goedkoope Lectuur. Amsterdam.
Aan den schrijver van dit algemeene overzicht der geologie komt een woord van
hulde toe voor de zorg waarmee hij het van talrijke platen en figuren voorziene boekje
heeft samengesteld. Zoowel de keus als de voor ‘goedkoope lectuur’ zeer voldoende
uitvoering dezer illustraties draagt veel bij tot het juist begrip van de door Dr. Escher
behandelde onderwerpen. Terecht heeft de schrijver ernaar gestreefd den
niet-deskundigen lezer niet door een te groot aantal voor hem onbegrijpelijke
vaktermen af te schrikken. Misschien had hij in deze richting nog iets verder kunnen
gaan. Lichte lectuur is het boekje niet. Maar wie belangstelling, oplettendheid en
eenige kennis van natuur- en scheikunde meebrengt zal ondervinden, dat de schrijver
erin geslaagd is in zijn boekje dat bijéén te brengen wat voor een populaire
orienteering in de geologie noodig is.
W.
De Romeinsche Katakomben te Valkenburg. Een nieuw monument van
Christelijke Oudheid. Valkenburg. Electr. drukkerij Joseph Crolla Jr.
Te Rome, niet ver van het ruïnen-veld, dat de plaats van het oude forum Romanum
inneemt, bevindt zich een klein huisje, waarin een ‘professore’ op kleine schaal het
oude forum uit papier mâché zoo heeft opgebouwd als hij meent dat dit geweest is.
Het is de moeite waard er eens op een mooien middag op te letten hoeveel
teleurgestelde en verbijsterde touristen van de puinhoopen die slechts den
oudheidkenners door nauwlettend en herhaald bezoek begrijpelijk worden, vluchten
naar het gemoedelijk bevolkte, nagemaakte foro van den Italiaan.
Ik geloof dat men volkomen ongelijk heeft door te spotten met deze menschen.
Want als ze, onderricht door de reconstructie, het forum opnieuw bezoeken dan komt
voor het vroegere, toch wel zeer vage, enthousiasme over het feit ‘dat zij nu op zulk
eene
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wereldberoemde plek staan’ een degelijker begrijpen in de plaats. Ik zelf heb althans
niet geaarzeld na mijn eerste forum-bezoek een uurtje te gaan kijken in het zaaltje
van den ‘illustrissimo archeologo’, en ik heb daar baat bij gevonden.
Op gelijke maar veel ernstiger gronden meen ik dat de welhaast beroemde
reconstructie van de Romeinsche katakomben een uitnemende daad is. Zij geeft de
gelegenheid zoowel tot voorbereidende studie voor hen die eens Rome hopen te
bezoeken als tot herdenking aan hen die de diepe ontroering van een
katakombenbezoek hebben door gemaakt. Geen gevaar dat iemand, wie dan ook,
zou denken dat de Valkenburgsche nabootsing wil trachten het bezoek aan de
Romeinsche heilige plaats overbodig te maken.
De gids, waarvan de titel hier boven is aangegeven is een voortreffelijk boekje
voor hen die thans naar Valkenburg, en straks naar Rome hopen op te gaan. Helder,
eenvoudig en zaakrijk wordt vooral de oudste geschiedenis der onderaardsche
begraafplaatsen daarin uiteengezet. Dat de illustraties wat vaag en onduidelijk zijn,
zal ieder erkennen als een onvermijdelijk gevolg van den toestand der origineele
muurschilderijen.
K.K.
Albert Verwey. Het Zwaardjaar. Amsterdam. W. Versluys, 1916.
De poëzie van Albert Verwey ontroert mij zelden maar boeit mij vaak en boesemt
mij bijna altijd zekeren eerbied in. Zangerig - in dien zin dat ze u stil doet meezingen
- lyrisch of emotioneel is zij niet. Maar ze is te ernstig en gaat te diep in in uw eigen
geestelijk leven om u koel te laten; als gij den bundel ter zijde legt is uw gesprek met
den dichter niet ten einde.
Het karakter van Verwey's kunst, wier uiterlijke vorm zich steeds meer kenmerkt
door de zorgvuldigheid harer omlijning en hare klassieke opvatting van den rhythmus,
verloochent zich ook in deze oorlogsgedichten niet. De belangrijkste schijnen mij
onder deze de ‘eenzelvige liederen’ omdat zij ons den ernstigen dichter zelven toonen
in zijn mijmeringen, in zijn gekwetsten vrede en ook in die stemming van religieuse
devotie van welke wij niet willen worden geacht de beteekenis te onderschatten
wanneer hij haar wat vaag noemen. De laatste strofe van een schoon en wèl bezonken
gedicht dat ‘het Landschap’ heet, een gedicht dat in stille herfststemming is
neer-geschreven, luidt aldus:
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Rondom ons van eind tot einden
Woelt de chaos, schijnbaar heerschend
Maar in ons de stille koning
Bindt de banden van de ruimte,
Dwingt den tijd zijn as te wentlen
En. zijn adem schept gestalten:
Lente, zomer, herfst en winter,
In het landschap dat niet anders
Nu ligt dat het ligt voor jaren.

Zou dit gedicht iets van zijne schoonheid hebben verloren indien de dichter het beeld
van zijnen stillen koning met eenigszins duidelijker lijnen had geteekend?
K.K.
Réné de Clercq. Uit zonnige jeugd. (Nederl. Bibliotheek No. 331.)
De ondertitel van dit kostbare bundeltje verdient onze aandacht. De Nederlandsche
Bibliotheek die al zoo veel goed werk heeft gedaan voor de letterkundige beschaving
en verpoozing van ons volk, geeft aan allen die Réné de Clercq nog niet mochten
kennen een ruimen blik in zijn dichterwereld en aan ons, die hem allang kennen en
liefhebben, hernieuwing van genot. Want de gaarde bloeit rijker, de vogels fluiten
zoeter, de hemel spreekt in duidelijker leesbare sterrentaal tot ons, zoo vaak als hij
onze gids is. Hoe diepzinnig is zijn eenvoud, hoe eenvoudig zijn ernst. Altijd spreekt
hij zijn eigene taal, en die taal is zang. Vlaamsche vroolijkheid en hollandsche
gemoedelijkheid, strenge kunst en zuiveren natuurzang heeft hier de dichter uit ouder
en jonger werk vergaard. Hoe hij schildert, hoe hij mijmert, hoe hij liefheeft en plaagt,
ook hoe hij lijdt, toont hij ons, zijnen medemenschen, zonder gekunsteldheid, met
groote kunst. Een lied als het op p. 70 afgedrukte ‘Aan Moeder’ te herlezen is een
bron van aandoening en genot. Litterair wordt die genieting leerzaam indien wij
zoeken na te gaan, hoe zorgvol in de strenge maat, de reine klankovergangen, de
ongezochte alliteratiën van dit sonnet de dichter aan zijne eerbiedige liefde een
waardigen vertolkingsvorm heeft gegeven.
Van litteraire genieting - eene andere, maar stellig geen mindere aandoening dan
die met welke ieder die de poëzie liefheeft verzen leest - mag men vooral daarom
bij Réné de Clercq spreken, omdat hij zoo vaak tot vergelijken uitlokt. Direct doet
hij dat wanneer hij zich tot vertalen zet, zooals in dezen bundel met Keats' ‘ode aan
eenen nachtegaal’ is geschied. Maar ook vaak
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indirect. Men - d.i. wie onder ons nog Latijn leest - legge eens naast elkaar dat wel
bekende lied van Horatius
Intermissa Venus diu
Rursus bella moves.

en het volgende liedje van de Clercq, dat ik niet wil bederven door het half te citeeren.
O als de liefde wederkeert
uit 't verre land van lijden,
dan helpt het niet dat g' u verweert,
dan duurt geen tegenstrijden.
Ze breekt uw lans, ze klieft uw schild,
bedreigt u 't lieve leven;
en of ge wilt of niet en wilt,
ge moet u overgeven.
Dan wordt uw lans en schild hersmeed;
gij wordt een van haar knechten,
en moet weer, zij 't u lief of leed,
voor de oude liefde vechten.

Opent de parallel tusschen de klassieke Ode van den ironischen Romeinschen homme
du monde en dit lied van den vlaamschen zanger niet een merkwaardig en boeiend
perspectief?
K.K.
Kamperfoelie. Verzen door S. Hermina Croiset. Amsterdam. P.N. van
Kampen en Zoon, z.j.
De titel van dit bundeltje gedichten is niet karakteristiek voor den inhoud of den
vorm der verzen, die - laat ik het maar openhartig erkennen - mij kleurloos en geurloos
voorkomen. Die bekentenis, voor niemand heel gewichtig, daar elkeen de zelfde
opmerking kan maken, en tegenover de schrijfster, althans schijnbaar, onheusch, zal
toch misschien door Mej. Croiset zelve niet als onbillijk worden afgewezen: de
wensch met welken zij hare kamperfoeliebloemen aanbiedt vangt met dezen woorden
aan:
Ach, dat ook ik die gave had,
Die maar aan enklen is gegeven:
De schoone gaaf der Poëzie,
Die vreugde, licht en harmonie
Schenkt aan 't vaak sombre leven!

Met de oprechte schrijfster erken ik dat zij die gave vooralsnog niet blijkt te bezitten.
En als zij straks verder gaat en belijdt
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Mijn tjilpen is geen zingen;
Al komt mijn hart wel vaak in gloed,
Al voel ik wat ik zingen moet,
Ik kan de taal niet dwingen,

dan geeft zij daardoor eene les, die zij zelve weliswaar niet heeft opgevolgd, maar
die misschien anderen zal terughouden van onbedachtzame uitgave hunner
‘ongezongen’ liederen. Wordt niet juist die poëzie die wij in ons binnenste voelen
leven, maar die wij, evenals deze dichteres, niet vermogen naar waarde te vertolken,
in plaats van een stil genot, zooals zij was, eene pijnigende teleurstelling, wanneer
wij ons zelven geweld aandoen en wèl ‘de taal dwingen?’
K.K.
A.M. de Jong. Ondergang. Een levensfragment. Bussum. C.A.J. van
Dishoeck, 1916.
Een dagboek, van 18 September 1914 tot 7 Februari 1915. Plaats der handeling:
Londen. Schrijver: een Hollander, die naar de groote wereldstad is uitgeweken om
daar een nieuw leven te beginnen en die door alle wederwaardigheden heen - tot in
de smerigste slaapsteeën, onder portieken van huizen - zijn dagboek meesleept (en
zijn vulpenhouder) en het relaas van al zijn, steeds grootere, ellende daarin uitvoerig
weergeeft, daaraan toevoegend allerhande beschouwingen over de waarde en het
doel van het leven, armoede en rijkdom, de inrichting der maatschappij, het bankroet
van het christendom, de idealen der strijdende arbeidersklasse enz. Het kost ons
moeite, aan de echtheid van dit dagboek te gelooven; wellicht wordt dat ook niet van
ons verlangd of verwacht. De Heer de Jong heeft zich dan een mensch in de positie
van zijn held gedacht en zich de vraag gesteld hoe het zulk een mensch zou vergaan,
wat er in hem zou òmgaan, hoe hij zou schrijven en redeneeren. Maar zou hij zich
ook die vraag gesteld hebben, wanneer hij die redeneeringen niet gaarne ten beste
had gegeven en is niet zijn ‘levensfragment’ vóór alles een tendenzroman, strekkende
om de hier tegen de maatschappij en de maatschappelijke ordening gerichte aanklacht
luid te doen klinken en om ‘het nieuw-christendom’, de ‘ideale broederschap’ (der
socialistische strijders) te propageeren?
Het komt mij voor dat die aanklacht en die propaganda niet versterkt worden door
de figuur van den drager dezer denkbeelden. De in Londen belande Hollander heeft
al gauw zijn beetje meegebracht geld verteerd; hij ziet geen kans betere betrekkingen
te
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krijgen dan bordenwasscher of schoenpoetser in een hotel, stoker in een
bierbrouwerijtje; overal achtervolgt hem het noodlot; telkens wisselt hij (tusschen
lange tijdperken van werkloosheid) van emplooi; hij acht en gevoelt zich gelukkig,
wanneer hij in het beruchte Whitechapel Fransch chansonnier in een matrozenkroeg
geworden is; nadat hij daar als ‘spion’ onmogelijk is gemaakt, treedt hij ten einde
raad en trots eigen walging op als de ‘blinde bedelaar’, die den buit deelt met de
‘moeder’ van een verdacht kosthuis. Bij een inval van de politie ontvlucht hij dit
logies en valt - uitgeteerd, ‘òp’ naar lichaam en ziel, in de Theems, waaruit hij echter
gered wordt. In het ziekenhuis, waarin hij wordt verpleegd, hoort hij den dokter
zeggen dat deze ‘arme kerel’ hoogstens nog maar een week heeft te leven en zoo
schrijft hij onder zijn eigen leven: ‘EINDE’.
De som van het lichamelijk en geestelijk lijden dat deze zwerver, die al spoedig
een schooier wordt en een ‘outcast’ is, doorstaat, is geweldig; voortdurend kwelt
hem honger; nijpende koude en striemende regenvlagen trotseert hij, maar zij
ondermijnen zijn gestel; zijn mede-verstootelingen wantrouwen hem; hij wordt
bestolen; telkens is hij in twist met zijn omgeving, krijgt en geeft pakken ransel,
zoekt vergetelheid in slechte whiskey, is niet altijd nuchter en door de misère vaak
niet wel bij hoofd, als hij zijn dagboek bijhoudt; hij ziet, ten spijt van zijn pogingen
om staande te blijven, zichzelf steeds lager zakken en dieper zinken tot op de onderste
laag... Wanneer dan deze man onder zulke omstandigheden zijn banbliksems slingert
tegen een Christendom, dat zulke maatschappelijke toestanden als in donkerst Londen
duldt, tegen den rijkdom en de rijken; wanneer hij optreedt als de drager van een
nieuw ideaal, - dan mogen wij toch vragen of het den Heer de Jong ernst geweest is
met die vervloeking en met die prediking dan wel of we alleen maar te zeggen hebben:
nu ja, 't is te begrijpen dat zoo iemand bij zulk snel en tragisch verval komt tot zulke
uitingen.
Wie is de ‘ik’ dezer mémoires? De Heer de Jong heeft het goedgevonden de lezers
van dit levensfragment lang daarover in het onzekere te laten. Wij krijgen dadelijk
den stelligen indruk dat de vrijwillige balling een beschaafd, ontwikkeld Nederlander
moet zijn; op weg naar Engeland, aan boord, vermijdt hij de aanraking met kennissen
uit Holland, wier ongewenschte vragen hij ontgaan wil. Op blz. 110 hooren wij dat
hij vroeger heel rijk was, zijn hand maar in de lade van zijn bureau had te steken,
om hem
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(lees: haar, maar de auteur schrijft in de ‘vereenvoudigde’) vol geld er uit te halen:
op blz. 154 vertelt hij dat zijn moeder hem ‘liet heengaan om een kwestie van geringe
beteekenis.’ Wie en wat was deze man, voordat hij zoo jammerlijk te gronde moest
gaan? Eerst op blz. 179 v.v. - en blz. 253 brengt ons het dramatisch einde - wordt
ons dit geopenbaard door een biecht van zijn vroeger leven: hij heeft behoord tot de
‘beste kringen’ in Holland; hij streefde er een tijd lang naar ‘een levenskunstenaar
te worden in den geest van ‘Oscar Wilde’: hij hield van mooie dingen, zocht
raffinement... Maar ‘de literatuur’ had hem bedorven en bedwelmd; de vreeselijke
boeken der groote pessimisten hadden zijn oordeel overweldigd; het leven was niets
dan één voortgezette ontgoocheling; toen trachtte hij te leven zonder verlangens. Een
ongelukkige liefde deed hem nog mistroostiger en somberder worden, totdat hij
besloot in ‘ten toppunt gevoerde zelfzucht’ geluk en bevrediging te zoeken. Maar
reeds spoedig werd hij beu van weelde, verdroomde nu zijn dagen in eenzaamheid
en luie gepeinzen, begreep dat zijn leven nog even leeg, hij zelf nog even rampzalig
was als voorheen. En hij pijnde zijn hersens af ‘om iets nieuws te bedenken dat mij
uitkomst geven zou, al was het maar door een poging om iets te doen...’ Terwijl hij
zoo ‘snakte naar iets anders’, maar niets vond, kwam het geschil met de familie; hij
had enkele duizenden meer ‘opgeleefd’ dan andere jaren, had zijn zaken als direkteur
der fabrieken van de familie verwaarloosd, was op belachelijke manier bestolen. Op
de verwijten en dreigementen van zijn familie-leden was hij in razende drift tegen
hen uitgevaren, had hem één voor één beleedigd en was weggegaan; met de kleeren
die hij droeg en wat in een handkoffer gesmeten linnengoed en het geld dat hij nog
in den zak had, trok hij het groote, deftige huis uit, naar Engeland. ‘Het nieuwe had
zichzelf gewezen en ik kon van voren af beginnen....’
Nu weten wij wie hier aan het woord is. Maar wij vragen: moest dan deze man in
Londen ondergaan? Kon een ontwikkeld man; die zijn talen sprak, die (al was 't een
slecht) fabrieksdirekteur geweest was, die tot de beste kringen van Holland had
behoord, bij een plaatsings-bureau in Londen geen beter emplooi vinden dan
bordenwasscher of stoker? Moest hij zoozeer een futloos slachtoffer zijn van
allerongunstigste omstandigheden en in een half jaar tijds afzakken tot den staat van
een naar lichaam en ziel doodelijk getroffen schooier, die in een Londensch ziekenhuis
crêpeert? Of moeten wij de in enkele bladzijden ons onthulde
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voorgeschiedenis zóó verstaan, dat hij door dit vroeger leven reeds aan de overzij
van het Kanaal aankwam als een tot ondergang gedoemde, omdat hij een gebroken
man was, zonder geest- of veerof wilskracht, willige speelbal van een hard noodlot?
Maar dan gaan weer zijn beschouwingen over wat groote wijsgeeren leeren, over
het failliete Christendom, over kunst en idealen, over het parasiteeren der rijken enz.
enz., aan ons voorbij als de wanhoopskreten van een ontredderde. Is die
voorgeschiedenis de sleutel tot zoo snellen ondergang - en hoe die anders te verklaren?
- dan is dit Londensch tijdperk het slot-tafereel van een in Holland reeds totaal
verwoest leven en dan is dit dagboek het somber relaas van een onafwendbaar einde.
In dàt geval nemen we al het getheoretiseer op den koop toe mee als de begrijpelijke
uitingen van een onherroepelijk-verlorene, over wiens ijlen men immers niet
debatteert.
H.S.
Job Steynen. Vroolijke Verhalen. Bussum. C.A.J.v. Dishoeck, 1916.
Ah! Vroolijke verhalen! Welkom, in dezen tijd vooral.... Maar het ‘voorwoord’ lijkt
ons reeds van een bedenkelijke grappigheid: de schr. hoopt dat zijn verhalen den
ontelbaren schrijfzuchtigen tot afschrikwekkend voorbeeld mogen dienen; zij, die
niet schrijven, zullen nu nog meer dan vroeger inzien, dat ze, als zij 't maar
probeerden, het er beter af zouden brengen dan de auteurs. De overige, onbevangen
lezers worden uitgenoodigd te wachten, van dezen bundel althans vluchtig kennis te
nemen om dan desnoods gelijktijdig alles weer te vergeten en het boekje in de bussen
der ziekenhuizen te werpen.
Het schijnt mij tegenover de lijders in onze ziekenhuizen niet geraden dezen wenk
op te volgen; voor een gezond mensch is deze kost al moeilijk verteerbaar, een
herstellende behoort hiervoor gespaard te blijven. Want het eerste en grootste verhaal
- dat den halven bundel vult - is van een zoo bedroevende blijgeestigheid, dat men
er wee van wordt en eerst vroolijk wordt wanneer de geschiedenis uit en ‘de
pleizierreis’ afgeloopen is. Wat is het dat zoo pijnlijk hierin aandoet? Het gewilde,
het gezochte, opzettelijke, onmogelijke, bedachte, de matelooze charge, waardoor
alles en dus ook het als grappig bedoelde volstrekt onwezenlijk wordt en dus geen
indruk maakt, ook niet een indruk van vermakelijkheid, geen anderen indruk, dan
dat de schr. zijn uiterste best heeft gedaan om door ondenkbare situaties en
onaannemelijke overdrijving...een ‘vroolijk’
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verhaal te verzinnen. De Hollandsche drogist Kever en zijn vrouw zijn in het station
te Keulen aangekomen om daar een reisje langs den Rijn te maken; het gegeven hàd
aardig uitgewerkt kunnen worden. Maar we hooren al dadelijk dat man en vrouw op
het perron ‘gedurende een goed kwartier’ in hun ‘verbazing’ de de menschen ‘zoo
buitengewoon sterk’ staan te fixeeren, dat verscheidene reizigers op hun beurt hen
dreigend aanzien en een den drogist een klap om de ooren aanbiedt. Na die inleiding
duurt het ‘ongeveer tien minuten’ voordat Kever aan de contrôle zijn reisbiletten
heeft gevonden; hij zocht ze overal en had ze al dien tijd in zijn hand... Dit is nog
maar het begin. In het hotel en daarbuiten, te Keulen en elders gedragen man en
vrouw zich als een stel zotten, zijn ten prooi aan onverklaarbare en onverklaarde
wisselende, steeds hevige gemoedsstemmingen, bedrinken zich in het Ahrthal...
enfin, 't is al narigheid van louter grappigheid en poppenkasterij.
Om billijk te zijn, moet ik hieraan toevoegen dat er onder de acht volgende, veel
kortere ‘verhalen’ wel een enkele is, dat minder grof van toon en opzet is; in ‘De
kellner’ en in ‘De dwaze moeder en de wijze maagd’ is zelfs eenige humor, maar
een grap als de ‘Been-Cactus’ - een commensaal heeft aan zijn van kamerplanten
dol veel houdende kamer-juffrouw een merkwaardige cactus gegeven, die maar niet
groeien wil, want het is een soepbeentje in een bloempot - is toch allerbedenkelijkst.
En ‘De brave bruidegom’... maar waartoe nog meer? De scherpzinnige lezer heeft
al geraden dat (en waarom) dit soort vroolijkheid mij treurig stemt.
H.S.
W. van Itallie-van Embden. Peinzen over: de taak van de vrouw na den
oorlog. Deventer. AE. E. Kluwer, 1916.
In April 1915 heeft mevrouw v. Itallie-v. Embden over ‘de taak van de vrouw na
den oorlog’ eene inleiding gehouden op de openbare avondvergadering, welke aan
de jaarvergadering van den Nationalen Vrouwenraad was verbonden. Die rede, door
de spreekster uitgewerkt, is daarna opgenomen in ‘Vragen des Tijds’, November
1915 en is thans onder bovenstaanden titel als vlugschrift verschenen. In de rede (het
artikel, de brochure) wordt te velde getrokken o.a. tegen ‘de kritieklooze aanbidding
van intellect’, tegen materialisme, wordt gepleit voor ‘eenheid, opvleugelend uit de
gelijk-waarden: Intellect, Karakter, Gemoed’, waaruit de ‘harmonische mensch’ zijn
kracht zal putten. En de vrouw wordt opgeroepen om die betere toekomst over het
menschdom te doen lichten.
H.S.
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Overneming verboden.

Romantisch vrouwenleven
Door Elize Knuttel-Fabius.
IV.
Het leven te Jena.
In 1800 vinden wij Friedrich en Dorothea te Jena, waar Caroline op hun verzoek in
haar buurt of in haar eigen huis een woning voor hen moest zoeken en er vooral voor
zorgen dat ‘de kamer niet al te slecht en het bed zindelijk zij.’ Het is soms vermakelijk
ook later in de brieven der beide broeders, tusschen ernstige letterkundige en
wetenschappelijke besprekingen of wijsgeerige bespiegelingen in, allerlei zeer
huiselijke aangelegenheden aangeroerd te vinden, als over een dienstbode, een
bestelling van wijn, vermist of gebroken huisraad, rekeningen enz. Er werd besloten
gemeenschappelijk te gaan wonen. In hetzelfde huis woonde ook Tieck; Novalis,
later ook Schelling en Brentano1), waren er getrouwe bezoekers; Friedrich schijnt
eerder dan zijn vriendin naar Jena te zijn gegaan om haar daar af te wachten in het
huis dat geheel voor haar komst ‘geputzt’ werd. Caroline schreef in die

1) Clemens Brentano, de dichter van ‘Des Knaben Wunderhorn’ een der begaafdsten onder de
jongere romantici.
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dagen aan Auguste, die te Dessau bij vrienden vertoefde dat Friedrich niets anders
deed dan ‘die Veit’ (zoo bleven zij haar steeds noemen) verwachten en een week
later: ‘Diesen Mittag kam die Veit an, nachdem Friedrich's Ungeduld auf 's Höchste
gestiegen war. Also ist sie nun da-da ist sie-merke Dir's wohl. Sie hat nazionales,
c'est à dire jüdisches Aussehen, Haltung u.s.w. Hübsch kam sie mir nicht vor, die
Augen sind grosz und brennend, der Untertheil des Gesichtes aber zu angespannt,
zu stark. Groszer ist sie nicht wie ich, ein wenig breiter. Die Stimme ist das sanfteste
und weiblichste an ihr. Dasz ich sie lieb gewinnen werde, daran zweifle ich
keineswegs. Vor den Jungen (Philip Veit) fürchte Dich nicht länger. C' est un joli
petit espiegle, er wird Dir tausend Spasz machen, ich bin schon sehr gut Freund mit
ihm. Er ist ganz klein und geschmeidig wie ein Page, wir wollen ihm Deine Livree
anziehen.’
Caroline schijnt haar dus in het begin heel goed gezind te zijn geweest. Er ontstond
voor deze ook geen aanleiding om op Dorothea neer te zien. Zelve had zij het leven
van een getrouwde vrouw een ‘onbevredigd verlangen’ genoemd en deze vrije
verhouding kwam te zeer overeen met de opvattingen van haar en haar geestverwanten
om haar ergernis te geven. Dorothea gevoelde zich onbeschrijfelijk gelukkig in deze
woning, tusschen haren Friedrich en haar kind, omgeven door een kring van dichtende,
redeneerende, filosofeerende, dweepende en kritiseerende jonge menschen, wier
hemelbestormende idealen nog in hun bloeitijd verkeerden. Zij schrijft aan
Schleiermacher dat hij toch ook moet komen als het zoo ‘recht kunterbunt’ toegaat
met geest en wijsbegeerte en gesprekken over kunst en kritiek. Zij geniet er van niet
langer onder menschen te verkeeren, voor wie traditie het hoogste is en heeft het
geluk met de fijnste en dichterlijkste vertegenwoordigers der nieuwe richting
vertrouwelijk om te gaan. In haar brieven uit die dagen beschrijft zij op humoristische
wijze menschen en voorvallen uit haar kring, want haar verstand blijft nuchter genoeg
om dwaasheid en aanstellerij te ont-
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dekken waar die zich in het eigenaardige aesthetische kringetje voordoen. Zij wordt
dikwijls uitgelachen omdat zij niet verkiest de woorden, die in dat kringetje mode
zijn, als modern, antik, gothisch, himmlisch, wunderbar en zoo meer te gebruiken.
Maar dat deerde haar niet bij al het opwekkende en heerlijke dat het nieuwe leven
haar bood. Zij hield o.a. ook dol van familiefeesten, die volgens haar tot de beste
dingen behooren, die God gemaakt heeft, maar de familie moest er naar zijn, anders
werd een familiefeest een ‘fourmillennest’, - aan het maken van woordspelingen,
die in den Schlegelschen kring aan de orde waren, deed zij druk mee -. Maar eigenlijk
kon zij alle genoegens wel ontberen, verklaarde zij, want haar lot, haar geluk en haar
bestemming vond zij in Friedrich.
En dit was geen ijdele, opgeschroefde verklaring en evenmin een voorbijgaande
liefderoes. Van het oogenblik af dat zij zich aan Friedrich gegeven had, tot haar dood
toe, is zij voor hem dezelfde gebleven, de innig liefhebbende vrouw, met een deel
moederlijkheid in haar liefde, voor wie niets meer waarde had dan in werkelijkheid
zijn ‘Geselle’ te worden en hij maakte haar dit niet al te gemakkelijk. Zij moest altijd
dadelijk alles hooren wat hij gedicht of geschreven had, soms was hij zoo boos als
zij hem niet dadelijk begreep dat zij half dood was van schrik. Maar zij leerde hem
steeds beter begrijpen en werd spoedig zijn beste hulp, die altijd gereed stond tot in
het oneindige voor hem over te schrijven of te vertalen. Voor vertalen schijnt zij veel
aanleg te hebben gehad en niet minder tot het schrijven van kritiek. Frans Deibel
roemt o.a. een opstel, dat zij in later jaren schreef voor de ‘Europa’, het tijdschrift
dat het Athenäum opvolgde, als werk dat een groot kritisch gevoel en een zeer
verzorgden stijl verraadt. Het was geschreven in den vorm van een gesprek, over de
nieuwste romans der fransche vrouwen. Dorothea moest niet veel van moraliseerende
romans, zooals die van mevrouw de Genlis en Delphine van mevrouw de Staël
hebben, en eindigt karakteristiek aldus:
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‘Lasst uns Romeo und Julia zusammen lesen, oder ein Stück des Don Quixote, lasst
uns in den heitren Himmel, den frischen Grün der tausendfarbigen Blumen und
hellglänzeuden Sternen dieser Dichtungen unser Gemüth erheitern und Leben und
Tot in ihnen erkennen, und wer dann noch sein Herz nicht rein fühlt, und wer dann
noch zu seiner Ausbildung bedarf was jene Moral nennen, der kann uns nicht verstehn
und wir ihn nicht.’
Keeren wij na deze uitweiding tot het gezin te Jena terug. Friedrich en zijn Dorothea
doorleefden in die dagen waarschijnlijk den heerlijksten tijd uit hun leven. Het was
alles opwekkend en alles groeien en worden. Aan hun liefde stond geen enkele
hinderpaal in den weg en geestelijk leven, geestverwantschap, een bloei van nieuwe
idealen was de sfeer waarin zij ademden. De avonden waren geheel aan de letterkunde
gewijd. Friedrich schreef in een briefje aan Auguste dat Wilhelm verzen maakte, hij
verzen las, Dorothea verzen aanhoorde en Caroline verzen dacht, terwijl Tieck dat
alles tegelijk deed. De Schlegels smeedden soms samen spotdichten op hen, die
daarvoor naar zij meenden, aanleiding hadden gegeven waarbij Caroline en Dorothea
onder de tafel rolden van het lachen. ‘Zij kan zoo hartelijk lachen’ verklaarde Caroline.
Volgens Dorothea's beschrijving kon zij in die dagen nergens komen zonder over
Wilhelm Meister, over prosodie of filosofie te hooren spreken. Tooneelstukken
werden gelezen en beoordeeld, het was litteratuur voor en na; een scherpe
terechtwijzing van Goethe aan het adres van een jongen dichter, die de maan bij een
hostie had vergeleken, was het onderwerp van alle gesprekken en scheen meer indruk
op de leden van het kringetje te maken dan de wereldgebeurtenissen, die zich in die
dagen o.a. in Frankrijk afspeelden. Huiselijke tooneelvoorstellingen en improvisaties
waren aan de orde. In zulke improvisaties werd vooral door Tieck een
verbazingwekkende hoogte bereikt. Steffens geeft hier van een merkwaardig staaltje
in zijn ‘Lebenserinnerungen’. Bij gelegenheid van den verjaardag zijner vrouw,
vertelt hij, wilde Tieck een voorstelling geven en daarin alle rollen
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zelf vervullen. Hij vroeg Steffens hem een onderwerp op te geven en deze stelde
voor een stuk te bedenken, waarin de minnaar en een orang-outang een en dezelfde
persoon zouden zijn. Tot zijn verbazing ging Tieck hier werkelijk op in, hij
verwijderde zich gedurende een half uur en voerde toen het volgende op: een
scheepskapitein hoort dat een zekere jonge man hopeloos verliefed is op de dochter
van een oud vriend van den kapitein, iemand die een verzameling zeldzaamheden
op natuurhistorisch gebied bezit en als hartstochtelijk verzamelaar eigenlijk alleen
voor dieren hartstocht leeft. Deze vader nu wil niets van dien jongen man als
schoonzoon weten. De kapitein stelt nu voor dat de jonge minnaar zich door hem
aan den vader van zijn aangebedene zal laten voorstellen als een buitengewoon
ontwikkeld, en vermenschelijkt exemplaar van een orangoutang dat de kapitein voor
den natuurliefhebber zou hebben meegebracht. De kapitein houdt nu een geleerde
verhandeling, waarin hij aan den ouden vriend wonderen vertelt van een instituut te
Sierra Leona, waar een bijzonder soort orang-outangs tot menschen worden opgevoed
en zelfs examens leeren afleggen. En een buitengewoon geslaagd exemplaar van
deze opvoedingsmethode komt hij nu aan zijn vriend brengen. Van hem verwacht
hij een omwenteling in de wereldgeschiedenis. Iemand als deze jongeling zal een
school kunnen stichten en daarin andere jongelingen, zuiver menschen ditmaal,
opleiden in alle instinktieve kennis die door de kultuur is verloren gegaan. De minnaar
orang-outang verschijnt nu ten tooneele, zijn spraak klinkt wat vreemd maar hij praat
heel wijs en heel sentimenteel. Daarop stelt de kapitein voor: ‘geef hem je dochter
tot vrouw. Hij heeft haar op de trap ontmoet, en zij heeft een diepen indruk op hem
gemaakt. Toen hij haar zag werden dadelijk zijn blikken levendiger, zijn stem
helderder, van zijn pels liet een aantal haren los, zonder twijfel is je dochter er toe
bestemd het groote beschavingswerk te voltooien. Er zal uit dat huwelijk een generatie
geboren worden, die alle voorrechten der onbedorven dierenwereld met de kultuur
der menschenwereld in de schoon-
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ste harmonie vereenigt.’ En het pleit was gewonnen. Het geheele stuk was doortrokken
van geest en vernuft en werd zoo gespeeld dat de toeschouwers meenden beurtelings
de verschillende sprekende personen voor zich te hebben.
Maar niet alleen op letterkundig, ook op godsdienstig gebied gistte het en was er
nieuw leven. Van het begin af aan, openbaarde zich in de romantiek een godsdienstig
element. Een bespiegelend godsdienstige zin was in alles voelbaar, in deze naturen
leefde zeer sterk een drang tot overgave aan een ideaal en tevens een neiging, die
velen later tot het katholicisme zou voeren. Veler sympathie ging uit naar de studie
der Middeleeuwen en alles wat daartoe behoorde, niet het minste de
Madonnavereering, die met een ideale vrouwenvereering samen ging. Clemens
Brentano, een der dichterlijksten onder de jongere romantici, vierde Maria in zijn
gedieht ‘Der Rosenkranz’, hostie en avondmaal waren zeer geliefde onderwerpen
en beelden voor de poëzie (tot ergernis van Goethe zooals wij weten) vooral bij
Zacharias Werner, maar ook bij Novalis en anderen. In dit verband moet op nog een
verschijnsel in de romantische ziel de aandacht gevestigd worden. Bij de eeuwige
onvoldaanheid, geboren uit het gevoel van disharmonie tusschen willen en kunnen,
die als een doodend, splijtend element in die ziel was, voegde zich de alle
levensvreugde doodende neiging tot zelfbespiegeling en een eigenaardig algemeen
schuldbesef. Hiervan vinden wij sporen in verschillende kunstwerken1). Zoo roept
Emil in Tieck's Liebeszauber, als hij op zijn trouwdag toevallig een blik op vreeselijke
ellende heeft geslagen, snikkend dat hij nu de vrome Heiligen begrijpt, die alles
weggeven en de grootste armoede verkiezen om niet mede schuld te hebben aan den
overvloed der enkelen tegenover de ontberingen van anderen. Novalis noemt dit
gevoel van

1) In een te 's Gravenhage gehouden lezing over de romantiek wees Dr. Byvanck op de
aanwezigheid van ditzelfde schuldgevoel in een gedicht als Coleridge's ‘Ancient Mariner’.
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schuldbesef een wellust; hiermede is in verband te brengen dat hij iedere smart
beschouwt als een bewijs voor onzen hoogeren rang in de schepping en onze
krankheden als verschijnselen van een verhoogd gemoedsleven (sensation), dat in
hoogere kracht wil overgaan.
Een sterk bewijs voor de aanwezigheid van dit schuldgevoel levert ons ook de
reeds genoemde Wackenroder. Als deze 's avonds eens de geschiedenis hoort vertellen
van een zeekapitein, die door zijn oproerig scheepsvolk op een boot wordt gezet om
op den wijden oceaan den hongerdood te sterven, voelt hij zich zoo ontroerd dat hij
naar bed moet gaan. Hij schaamt zich zoo rustig en vredig aan tafel te hebben gezeten,
hij zou zich wel willen geeselen. Maar even later komt hij op het denkbeeld deze
gevoelens om te zetten in een reeks oden, waarin individueele menschelijke
hartstochten in hun diepste oorzaken zullen worden geschetst. Hij stelt zich voor hoe
kluizenaars de woestijn in en tot allerlei zelfkwellingen worden gedreven door de
gedachte aan de algemeene schuld en ellende. Hier spreekt dus duidelijk het gevoel
van schuld en boete, dat vooral in de vroegromantiek meer dan één uiting vindt.
De pantheïstische wereldbeschouwing van Schelling had wel is waar haar
aanhangers onder de romantici gevonden, maar de aspiraties van sommige der diepste
denkers onder hen waren daarmede niet bevredigd en gingen uit naar een nieuwen
godsdienst, waartoe men komt door de liefde en de kunst heen. Friedrich Schlegel
beschouwt hem als godsdienstig, die goddelijk denkt, dicht en leeft, die vol is van
God, over wiens geheele leven een adem van vroomheid en geestdrift is gegaan, die
niets meer doet uit plicht maar uit liefde en alleen wil wat de Godheid in hem wil.
Degene, die het meeste over dien nieuwen godsdienst heeft geschreven, is Novalis
geweest. ‘Man kann sagen dass die Vertiefung des Gemüts in die christliche Epoche
mit ihm und seinem Freund Schlegel begann’ verklaart
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W. Dilthey1). Volgens Novalis was er nog geen godsdienst, er moesten nieuwe
Evangeliën en een nieuwe bijbel geschreven worden, maar er kon geen godsdienst
komen, die niet op de christelijke gegrondvest was. Dit klinkt niet heel logisch, maar
in de romantisch-godsdienstige aspiraties was nu eenmaal veel vaags en weifelends,
wat misschien wel mede aanleiding kon zijn dat zoovelen om een vasten grond voor
hun gevoelens te vinden, dien in de katholieke kerk zochten. De geschiedenis van
Jezus komt Novalis voor als een gedicht en de bijbel als een sprookje, maar het
heimwee van hem en zijn geestverwanten gaat uit naar het doorleven der godsdienstige
stemmingen van het Christendom.
Korten tijd na haar komst te Jena overkwam Dorothea, het vroegere lid der
Berlijnsche Goethe-gemeente, het groote geluk, dat zij als een gebeurtenis in haar
leven beschouwde, den vereerden dichter persoonlijk te leeren kennen. Het was op
een wandeling met Caroline en de beide Schlegels, dat zij hem ontmoetten en zij aan
hem werd voorgesteld. Goethe vertoefde dikwijls te Jena terwille van Schiller. Hij
bleef een poosje naast haar wandelen. Het hart klopte haar in de keel, verklaarde zij
later, eerst was zij stil en verlegen maar langzamerhand ontspon zich een gesprek
tusschen haar en den grooten meester, waarbij zij aan zijn lippen hing. Het geheele
romantische kringetje vereerde Goethe, zijn Wilhelm Meister was voor deze jongeren
‘de’ roman; wie dien behoorlijk kon karakteriseeren, had daarmede verklaard hoe
het thans met de poëzie geschapen staat, had Schlegel gezegd en bijna alle romantische
romans gebruiken motieven aan het groote voorbeeld ontleend. Geheimenissen, die
een geboorte omzweven, vreemde voorspellingen, schoone zielen, spookachtige
verschijningen, geïmproviseerde liederen, door den roman verstrooid, reizende
tooneelgezelschappen, zwervende kunstenaars, enz. enz. Maar dit zijn uiterlijkheden
en per slot van rekening is er toch een diepgaand verschil tusschen

1) W. Dilthey. Das Erlebnis und die Dichtung. Pag. 248.
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Goethe en de romantici, dat Novalis, Tieck en ook Dorothea heel goed gevoeld
hebben. Het zwerven en zoeken, het onbevredigd tasten, de leerschool der liefde en
het kunstgedoe zijn bij Goethe's held een levensperiode, ten slotte een overwonnen
standpunt, en vormen niet den inhoud van een geheel leven, dat een zoeken en
smachten is naar de blauwe bloem van het heimwee. Maar Goethe, stond hoog genoeg
om ook in het streven der romantici te waardeeren wat er de onvergankelijke
schoonheid van uitmaakte. En zij vergolden hem die waardeering door hun
aanhankelijkheid, eerst later hebben sommigen hunner zich in fanatieken
godsdienstijver en bekrompen piëtisterij van hem afgewend.
De verhouding van het romantische kringetje tot Schiller, die als hoogleeraar te
Jena leefde, was een geheel andere. De samenwerking aan de Horen heeft niet lang
geduurd en na eenigen tijd moest hij niets meer van het Schlegelkringetje hebben.
Vooral gold zijn antipathie Caroline, die hij ‘Dame Lucifer’ noemde. Oorspronkelijk
waren de romantici evenwel geneigd geweest hem te waardeeren, vooral in ‘Die
Raüber’ voelden zij iets revolutionairs, dat aan hun geest verwant was maar later
werd dit anders en dreven zij vaak meedogenloos den spot met hem. Bij het lezen
van het ‘Lied von der Glocke’ waarin het tamme idyllische hen wrevelig maakte,
vielen zij op een avond in Schlegel's woning bijna van hun stoelen van het lachen.
Schleiermacher had Schiller's ‘Würde der Frauen’ scherp gekritiseerd maar Wilhelm
Schlegel schreef er de volgende parodie op:
‘Ehret die Frauen, sie stricken die Strümpfe,
Wollig und warm zu durchwaten die Sümpfe,
Flicken zerrissene Pantalons aus;
Kochen dem Manne die kräftigen Suppe,
Putzen den Kindern die niedlichen Puppen,
Halten mit mäszigem Wochengeld Haus.
Doch der Mann, der Tolpelhafte,
Findt am Zarten nicht Geschmack,
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Zum gegornen Gerstensafte,
Raucht er immerfort Taback, enz.

En Friedrich oordeelde dat de mannen, die Schiller in zijn gedicht teekende,
verdienden aan handen en voeten te worden gebonden en dat de vrouwen een valhoed
en loopband noodig hadden.
Toch was Schiller, die zich op een afstand hield van de Schlegels en hun aanhang,
hun veel nader verwant dan hij misschien zelf vermoedde. Was het schrijven van
‘Die Räuber’ een revolutionaire daad, de gedichten, die hij voor Frau von Kalb
vervaardigde, doen hem het recht verliezen op hun onmaatschappelijkheid neer te
zien. In latere uitgaven van zijn werken werden die gedichten onherkenbaar veranderd
maar Georg Brandes haalt er in ‘Hauptströmungen’ enkele aan in de oude lezing,
waaruit duidelijk blijkt hoe onconventioneel de dichter in die levensperiode voelde
en hoe zijn denkbeelden over liefde en huwelijk zelfs nog verder gingen dan die der
romantici. Ten bewijze volge hier het gedicht, dat eerst ‘Freigeisterei der Leidenschaft’
later ‘Der Kampf’ heette.
‘Woher dies Zittern, dies unnennbare Entsetzen
Wenn mich Dein liebevoller Arm umschlang,
Weil Dich ein Eid den auch schon Wallungen verletzen
In fremde Fesseln zwang?
Weil ein Gebrauch, den die Gesetze heilig prägen,
Des Zufalls schwere Missethat entweiht?
Nein, unerschrocken trotz ich einem Bund entgegen,
Den die erröthende Natur bereut.
O zittre nicht, Du hast als Sünderin geschworen,
Ein Meineid ist der Reue fromme Pflicht,
Das Herz war mein, dasz Du vor dem Altar verloren,
Mit Menschenfreuden spielt der Himmel nicht.

En dan, hoe verwant toonde hij zich tijdens zijn verloving met Lotte Lengefeld niet
aan de gevoelssfeer der romantiek, waar zij de begrippen van liefde en die van
vriendschap en zielsverwantschap ineen laat vloeien of
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wel met elkander verwart. Zijn verhouding tot Lotte en haar zuster Caroline, nog na
zijn huwelijk, had veel overeenkomst met Jacobi's ‘mariage à trois’. Zijn
briefwisseling met de beide zusters geeft daar typische bewijzen voor. Die brieven
aan beiden gericht, vloeien over van betuigingen van vereering voor beiden gelijkelijk.
Meestal is die vereering zuiver geestelijk en de atmosfeer zoo rein dat men er niet
aan denkt er iets belachelijks in te vinden. Maar in andere brieven doet het wel heel
wonderlijk aan te lezen dat een jonge man aan zijn verloofde en aan haar zuster
schrijft een vluchtig wederzien te willen vieren in een kus, een omarming en een blik
op haar lieve gestalten. Zijn gloeiende ziel omvat haar beiden, schrijft hij1), van beiden
is hij onafscheidelijk, zij zijn de engelen, die zijn hart lief heeft, en dat terwijl Caroline
in die dagen haar scheiding van haar eersten man, von Beulwitz, voorbereidde. Lotte
heeft er dan ook werkelijk een oogenblik over gedacht haar verloving af te breken
en Schiller aan haar zuster af te staan. Maar na korten tijd was haar gemoed weder
gerustgesteld. Het huwelijk ging dus door en reeds zes maanden later schrijft hij aan
zijn schoonzuster: ‘Du bist mein, wo Du auch mein bist’ en verzekert tegelijkertijd
dat Lolo allerliefst is en het hem verheugt haar om zich heen te hebben. Zij is vroolijk
en heel wel en hij eindigt met den wensch dat ook Caroline steeds om hem heen
mocht ‘leben und weben.’
Over deze eigenaardige verhouding wordt eenig licht geworpen in de reeds vroeger
genoemde correspondentie van Wilhelm von Humboldt met zijn Caroline Dacheröder,
die met de Lengefelds zeer bevriend was. In 1790 schrijft Caroline ‘Schiller wurde
in den ersten Stunden vertraut, das heiszt er genirte sich nicht. Aber die Art wie sie
unter einander sind, genirte mich oft. Wenn ich Caroline ansah, über ihn hingelehnt,
das Auge schwimmend in Thränen, den Ausdruck der Höchsten Liebe in jedem
Zuge... ach, ich kann's Dir nicht schildern wie mir dann

1) C. v. Wolzogen. Literarischer Nachlasz. 1848.
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ward.’ Beiden hebben innig met Caroline te doen, wier man zij den ‘ursus’ noemen,
en wier geheele hart aan Schiller schijnt te hangen, terwijl zij gelooven dat Schiller
Lotte heeft gehuwd om met Caroline in nauwer aanraking te kunnen zijn. Eigenaardig
genoeg hebben zij geen woord van medelijden voor Lotte, die in dit geval toch
eigenlijk misbruikt en bedrogen wordt. Wel zijn zij eerst geneigd Schillers handeling
een onkieschheid te vinden ‘maar’, schrijft de berichtgeefster ‘dit valt weg als men
met Schiller openlijk over de zaak spreekt en ervaart hoezeer het hem ernst is Lotte
toch zoo gelukkig te maken als hij maar kan.’ Zij was toch ook eigenlijk maar de
wettige vrouw en niet de verheerlijkte geliefde, en daarbij geestelijk verre de mindere
van haar zuster, reden genoeg om een dergelijke verhouding volgens de heerschende
begrippen niet zoo heel erg te tellen. Caroline Dacheröder, die de handeling van
Schiller, zooals zij haar beschouwt, verdedigt, was toch een teergevoelig jong meisje.
Wel een bewijs, hoe bij het geëxalteerd zweren bij hooge edele gevoelens bij die
jonge menschen, de eenvoudigste begrippen van eerlijkheid en goede trouw soms in
het gedrang raakten.
Na eenigen tijd veranderden de omstandigheden. Schiller schijnt toen verklaard
te hebben dat hij met Caroline toch nooit geheel gelukkig zou zijn geweest. Hij en
zij zouden aan elkander te hooge eischen hebben gesteld. Zijn leven met Lotte is
veel rustiger; von Humboldt en zijn bruid beschouwen deze uitlating als een bewijs
dat Schiller tot een lager zedelijk peil is gedaald en dat Lotte hem wat heeft
neergehaald, een beschouwing die zeker niet bezijden de waarheid is. Maar intusschen
heeft Caroline Lengefeld haar liefde voor Schiller ook overwonnen, en haar
dweepende vereering op graaf Dalberg overgebracht.
Deze Caroline schijnt een min of meer overspannen maar zeer idealistische natuur
te zijn geweest. Zij behoorde tot de soort vrouwen, die men in de romans dier dagen
als ‘schöne Seelen’ vond geschilderd. Zij zelve schreef een trilogie ‘Agnes von Liliën’
‘Cordelia’ en ‘Alma’ die
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het vrouwenleven moest illustreeren en vooral op de te vroege huwelijken van meisjes,
die daartoe door hun ouders werden gedwongen, en de slechte gevolgen daarvan,
wijzen. Daar zij evenwel verklaarde zich nooit met de leelijke zijde van het
menschelijk leven te willen bezighouden, kon haar levensinzicht onmogelijk volledig
zijn. Wie voor zich het recht opeischt in een onwerkelijke, rozeroode sfeer te leven,
moet er van afzien het volle leven in een kunstschepping weer te geven. Hoe men
een produkt als haar Agnes von Liliën ooit voor werk van Goethe heeft kunnen
houden, zooals toch gebeurd is, is mij onverklaarbaar. Toch was de schrijfster een
hoogstaande vrouw van groote ontwikkeling en belezenheid. Zij verloor haar
echtgenoot, - von Wolzogen - en haar eenig kind maar bleef zich tot op hoogen
leeftijd zeer energiek bezighouden met alles wat haar belangstelling opwekte en
schreef een veel geroemd ‘Leven van Schiller’. Op haar tachtigste jaar teekende zij
in haar dagboek op ‘De laatste hartstocht, die mij nog is overgebleven, is het
vooruitbrengen van edele en talentvolle menschen, het strijden tegen gemeenheid en
grofheid.’
Het zou wel een wonder zijn geweest als Dorothea in een omgeving waar iedereen
zijn roman had doorleefd en onder den invloed van Friedrich, die oordeelde dat ieder
ontwikkeld mensch een roman in zijn hart draagt, zich ook niet eens aan dat
kunstgenre had gewaagd. Wilhelm had in het Athenäum reeds gevraagd waarom de
Duitsche vrouwen niet veelvuldiger romans schreven. Wat moest men uit het feit
dat zij dit zoo weinig deden voor gevolgen trekken omtrent haar geschiktheid zelve
romans te spelen? Romans werden door de romantiek als de meest zuivere kunstuiting
beschouwd. Dorothea heeft dan ook haar roman geschreven, haar Florentin, waarover
wij het later uitvoerig zullen hebben, maar dit bleef haar eenige. Aan vertalingen had
zij haar krachten reeds beproefd. Er werd in die dagen ontzettend veel vertaald. De
romantici gevoelden zich de ontdekkers van een schat, n.l. de poëzie
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der Middeleeuwen, waarvan zij aan hun tijdgenooteu wilden mededeelen, maar ook
Shakespeare, Calderon, Cervantes werden door hen bewerkt. Vooral onder de vrouwen
waren ijverige vertaalsters, die haar mannen bij hun arbeid hielpen, volgens het
echtromantische beginsel dat het huwelijk ook een geestelijk samenleven en werken
moest zijn. Daarom streden zijn aanhangers ook in tegenstelling met sommige
voormannen der Aufklärung voor het recht der vrouw op geestelijken arbeid. Dit
deed vooral Friedrich Schlegel, die de onderdrukking van het vrouwelijk geslacht
een kanker der maatschappij noemde en het een der keerzijden van het huwelijk vond
dat de vrouw daarbij gevaar liep naar omlaag te worden getrokken.
Maar bij Dorothea was het niet zoo zeer de drang naar geestelijken arbeid, die
haar drong de pen op te vatten en nog veel minder de zucht naar roem. Haar roman
schreef zij omdat Friedrich er bij haar op aandrong en omdat zij iets wilde verdienen
om hem een weinig van de drukkendste geldzorgen te bevrijden. Haar ideaal was,
zooals zij het uitdrukte ‘in Demuth als Handwerkerin’ hem brood te verschaffen.
Wat zij schreef deed zij ook meestal onder zijn naam verschijnen, iets wat meer
schrijvende vrouwen in die dagen deden. En als de kritiek gunstig was stemde het
haar dubbel tot vreugde dat hij daarvan de eer inoogstte. Toch had zij beslist
letterkundigen aanleg. Haar vertalingen en kritieken waren uitstekend, haar roman
beter dan die van velen harer tijdgenooten en haar brieven leggen het duidelijkste
bewijs af voor haar geest en opmerkingsgave. Maar zij heeft met haar gaven vooral
gewoekerd om ze in dienst te stellen van haar liefde. Toch, al erkende zij zelve te
schrijven omdat zij wilde verdienen daar Friedrich te hoog stond om broodschrijver
te zijn, geheel broodschrijfster is zij nooit willen worden, ten minste niet in den
ongunstigen zin van het woord. Zij wil alles vertalen, verklaart zij, behalve wat over
wis- en natuurkunde handelt, maar de hoedanigheid van het te vertalen boek moet
goed zijn, zij rilt van het denkbeeld een slecht boek te moeten ver-
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talen. Ook enkele lyrische gedichten van Dorothea's hand zijn tot ons gekomen, die,
al hebben zij niet veel eigens, vloeiend en aangenaam van vorm zijn. Zooals b.v. het
volgende dat in Florentin voorkomt:
Der Jüngling tritt von Ahndung fortgezogen,
Zur Schwelle hin, die in das Leben führt,
An seiner Schulter tönt der goldne Bogen,
Der Göttin so die Welt ihm hold verziert,
Der Phantasie, die ihn auf kühnen Wogen,
Sanft fortreiszt, ihn mit bunten Bildern rührt,
Wenn er dann so nach schönen Träumen hascht,
Wird unbewuszt vom Glück er überrascht.
Gebt acht, gebt acht, Gelegenheit ist flüchtig,
Nicht leicht ihr Stirnenhaar im Flucht zu fassen,
Obgleich zu nützen sie ein jeder tüchtig,
Dem's klug gelang sie nicht entfliehn zu lassen,
Doch was hilft Muth, was mächtiges Bestreben
Dem Schiff das tollen Stürmen preisgegeben?
So mancher hat gefunden was zu suchen
Er gleichwohl nicht verstand, was zu gewinnen
Vergebens er und mühvoll wird versuchen
Miszlingen droht dem treulichsten Beginnen,
Wir wiele hört man dann ihr Loos verfluchen,
Und klagen ‘Glück, o müsztest Du zerrinnen’?
Was traut Ihr müszig ob des Glückes Gunst?
Natur sey Vorbild, Leben eine Kunst.
Wer hebt des Künstlers Muth in Kampf und Leiden
Als ferne Ahndung hoher heilger Liebe?
Was lehrt ihm schellenlaute Thorheit meiden,
Als eigenes Glück der süszen zarten Liebe?
Wo ist ein Port für Hohn und böses Neiden,
Als in den Armen frommer treuer Liebe?
Und wird des Helden Stirn in Myrthenkränzen
Der Nachwelt schöner nicht als Lorbeer glänzen?

Beter evenwel vinden wij Dorothea's persoonlijkheid gekenschetst in haar brieven,
waaruit tevens haar talent blijkt kleine tooneeltjes uit haar omgeving te beschrijven,
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maar die voorloopig nog meest over Friedrich en over letterkundige onderwerpen
handelen. De tijd van geweldige beroering en spanning, waarin geheel Europa
verkeerde, schijnt op Dorothea en haar kring in de eerste jaren der romantische
droomen en strevingen weinig indruk te hebben gemaakt, kleine letterkundige feiten
en twisten van den dag, een nieuw gedicht, roman of tooneelstuk waren in die
omgeving gewichtiger dan de Napoleontische oorlogen. Als een triomf meldt Dorothea
aan Schleiermacher dat Goethe haar gelijk heeft gegeven in een twist over het al of
niet in het Athenäum opnemen, van twee artikelen van Novalis en Schelling. Zij had
de opneming afgeraden en de redactie was het niet met haar eens, Goethe's oordeel
werd ingeroepen en de hoogste autoriteit stond aan haar zijde. Hiervan genoot zij
toch wel, al was het haar waarlijk niet om het vieren van triomfen te doen. Men moet
weten hoe Goethe en zijn uitspraken vergood werden om haar voldoening te begrijpen,
toch voelt ook zij, evenals Caroline, soms een twijfel in zich opkomen of het goed
is zich zoo uitsluitend met letteren en kunst bezig te houden als de mannelijke
elementen in haar omgeving doen. ‘Gij revolutionaire menschen moet eerst met goed
en bloed vechten en dan schrijven om uit te rusten’ verklaart zij in een brief aan
Schleiermacher. Zij vindt dat hun wezensaard en streven tot al het letterkundig kritisch
gedoe past als een reus in een kinderbedje. Maar zij deed daar zelve dapper aan mee
en bracht zelfs door haar voorbeeld een stanzenwoede over het geheele huis, waar
allen plotseling in het vervaardigen van gedichten in dien vorm gingen zwelgen, tot
de jonge Auguste toe en, volgens haar verzekering, Friedrich daarin allen de baas
was.
Behalve haar brieven is haar dagboek een waardevolle bron om haar persoonlijkheid
en geest te leeren kennen. Enkele, haar typeerende, aanhalingen daaruit mogen hier
dan ook volgen:
‘Das was man nicht nennen kann ist ja doch immer
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das Liebste und Beste und eigentlich das was man dabei meint. Warum
spricht man denn so viel?’
‘Die dichter Narcisse? Nicht alle. Der wahre Göttliche Dichter ist
Pygmalion. Dieser vergöttert das Werk seiner Kunst und belebt es durch
seine Liebe, jener sieht nur sein Bild darin und ist in sich selbst verliebt.’

‘Kein Wunder dasz die Franzosen sich so leicht wie die Helden des
Alterthums vorkommen, da die alten Helden ihrer Dichter und
Geschichtschreiber Franzosen sind.’
‘Sie (de menschen om haar heen) prätendiren in sich selbst zurück zu
gehen, die Meisten sind nie aus sich hinaus gegangen.’
‘Der einzige Weg zur Glückseligkeit ist immer besser werden - alles übrige
ist auszer uns und kann uns nur so lange beglücken als es neu ist.’

V.
Florentin.
‘Tot mijn grooten schrik wordt de Florentin werkelijk gedrukt’, verklaarde Dorothea
in 1800 en in Februari van het volgend jaar verscheen dan ook werkelijk bij Friedrich
Bohn te Leipzig het eerste deel van haar eenigen roman, waarop, als op meer
romantische romans, nooit een tweede deel zou volgen. Hij verscheen met den naam
van Friedrich Schlegel als auteur op het titelblad, maar deze was slechts de corrector
geweest, een zeer noodzakelijk baantje, want met spraakkunst en spelling lag de
schrijfster op gruwelijke wijze overhoop. Alleen de twee sonnetten, die het boek als
het ware inleiden, zijn van Friedrich's hand. In negen maanden, waarbij het werk
gedurig door ziekte werd afgebroken, heeft zij het geschreven. De roman, waarvan
de bouw veel beter is dan die van andere romans uit haar dagen en oneindig veel
beter dan die van de Lucinde en waarin een zekere humor is op te merken, die hem
van
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veel sentimenteele produkten der school onderscheidt, staat natuurlijk onder den
invloed van den Wilhelm Meister. Toch zou men moeielijk van een navolging kunnen
spreken. De groote lijnen van het verhaal, het optreden van sommige figuren, het
inlasschen van verhalen en gedichten wijzen naar het voorbeeld terug, maar er bestond
nu eenmaal een soort voorgeschreven recept voor de romanlitteratuur, die daardoor
was geïnspireerd. Verder waren er nog de romantische voorschriften, die o.a.
psychologie in een kunstwerk uit den booze achtten. Dit doet wat vreemd aan bij
menschen, voor wie juist het zieleleven alles was. Misschien mag men aannemen
dat juist het onderbewuste, het onberedeneerde en impulsieve, het onbewuste, in hun
opvattingen een groote rol speelde en dit te teer en te subtiel was om het aan
wetenschappelijk onderzoek of vaste wetten te onderwerpen. Ook te wild en te grillig.
Psychologie was niet te gebruiken bij die verwarde vage fantasterijen, waarin de
helden dikwijls in een soort droomtoestand verkeerden en de schrijvers van het
romantisch verlof tot willekeur een druk gebruik maakten en aanhoudend van hun
onderwerp afdwaalden, zooals in den Sternbald van Tieck en Heinrich von
Ofterdingen van Novalis, o.a. Wat nu helderheid van voorstellingen en gedachten,
doorzichtigheid en zuiverheid van compositie aangaat, staat de roman van Dorothea
dichter bij dien van den grooten meester dan de meeste zijner soortgenooten. Daarom
is hij nog geen navolging. Bij al haar vereering voor den Wilhelm Meister moest
Dorothea zelve erkennen dat dit boek in den grond ver van haar af stond, wij wezen
reeds op de tegenstelling tusschen de sfeer van Goethe en die der romantici. Dat zij
evenwel in haar onderwerpen den smaak van den dag huldigt is niet meer dan
begrijpelijk. Altijd zijn er in een bepaalde periode bepaalde onderwerpen geweest,
die in het teeken van den smaak dier periode stonden. Wij hebben b.v. nog niet zoo
heel lang geleden de periode gekend van de onbegrepen vrouw en den bruut van een
man, ook die van het onbegrepen kind. Er was een tijd waarin het idyllisch
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beschreven landvolk, ook een tijd, waarin het schuim der maatschappij in de mode
was.
De Florentin, een boek, waarvan nog maar enkele exemplaren bekend zijn1), werd
meest als een pendant van de Lucinde beschouwd en hoewel Dorothea zich door het
onbescheiden boek van haar vriend hopeloos gecompromitteerd voelde, had zij er
toch als werk van Friedrich een groote vereering voor en zijn diens gedachtengang
en opvattingen omtrent de liefde bij haar terug te vinden. De zinnelijke liefde speelt
ook hier een groote rol, waardoor soms vrij gewaagde tooneeltjes worden geschetst
maar ook de verheerlijking der liefde als opvoedster voor het leven en de
Schleiermachersche theorie der voorloopige proefnemingen. Geen wonder dat zij,
wier eigen bestaan gebroken had met alle conventioneele moraal, met geestdrift de
denkbeelden van Schleiermacher aanvaardde, die op een hoog plan brachten, wat zij
uit innerlijken drang had gedaan. Voor ethisch aangelegde naturen en misschien in
de eerste plaats voor fijnvoelende vrouwen, is het een behoefte den drang, die haar
deed handelen in een hooger gevoelssfeer te verplaatsen, die haar daad rechtvaardigt,
een behoefte, die soms aanleiding is tot gevaarlijke zelfmisleiding.
In hoe sterke mate ook in andere opzichten de geest der schrijfster bevrucht werd
door denkbeelden en idealen, ook door manieën en hebbelijkheden van haar tijd, zal
een vluchtig overzicht van haar boek ons leeren.
Al dadelijk bij den aanvang leeren wij den held kennen, terwijl hij als ruiter door
een heerlijk landschap reist, en, verdiept in fantasieën, verdwaald is geraakt. Dit feit
is hem aanleiding tot de bespiegeling dat hij ook in zijn leven waarschijnlijk den
rechten weg heeft gemist. Als hij, om zijn vermoeiden schimmel wat te sparen,
afstijgt, houdt hij tot het dier een rede, waarin de echtromantische zelfbespotting
(waarin o.a. Tieck uitmuntte)

1) Door de welwillendheid van Dr. Byvanck, die mij zijn eigen exemplaar leende, werd ik in
staat gesteld, met het boek kennis te maken.
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aan het woord is. Die rede gaat over in melancolieke overpeinzingen over wereld,
dood en eenzaamheid en over de nog nevelachtige geliefde naar wie hij heimwee
heeft, zonder haar te kennen en naar wie hij overal tevergeefs zoekt1). Natuurlijk zal
hij, als hij haar gevonden heeft, haar tranen moeten drogen, want harde slagen zal
zij van het lot te verduren gehad hebben. Uit knellende ketenen en enge kluisters zal
hij haar moeten bevrijden. Ook hier weer een zinspeling op het gevoel van engheid
en bekrompenheid, dat het verlangen naar een ruimer bestaan, het heimwee naar het
oneindige, voedt.
Juist als Florentin zich in zijn droomerijen eindelijk voorstelt de geliefde in de
armen te sluiten, valt ergens een schot en hoort hij om hulp roepen. Dadelijk springt
hij weer op zijn paard en is in de gelegenheid het leven te redden van een ouden heer,
die door een wild zwijn werd aangevallen. Deze redding brengt hem in aanraking
met graaf Schwartzenberg, die hem uitnoodigt als gast op zijn slot te vertoeven. Een
roman ‘qui se respectait’ kon het niet zonder grafelijke familie of slot stellen.
Florentin, wiens afkomst in het duister ligt daar hij, evenmin als Mignon in Wilhelm
Meister, iets van zijn ouders of verwanten weet, neemt de uitnoodiging aan, evenwel
niet zonder inwendig protest. Hij vindt de dankbaarheid van zijn gastheer belachelijk
en nog belachelijker zichzelven dat hij zich zoo laat meeslepen en ‘in Prozession
aufführen.’
Hij wil zoo spoedig mogelijk naar Amerika om daar aan de Engelsche koloniën
zijn diensten aan te bieden. ‘Verlaat gij dus uw vaderland?’ vraagt de graaf ontsteld.
‘Mijn vaderland zal daar zijn waar ik voor het eerst vader word genoemd’ antwoordt
de zwerver. In het grafelijk slot worden de reizigers hartelijk ontvangen door de
schoone gravin en haar beeldschoone dochter Juliane, de zestienjarige verloofde van
Eduard von Usingen. Een jonger meisje is bezig een langen keten van veldbloemen
te

1) ‘Wo mag sie wohnen mit der das Band des Lebens zu knüpfen mir ziemt? Und wenn ich sie
nun finde, unter fremden Gesetz das sie mir weigert, werde ich sie erlösen können?’ vraagt
Schleiermacher.
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vlechten, waarmede zij haar vader aan zich wil ketenen. Zien wij bij deze
bijzonderheid, geen eindeachttiende- en begin negentiende-eeuwsch plaatje in
gedachten voor ons met kransenvlechtende meisjes en witgewolde lammetjes? Wij
zijn plotseling midden in de idylle.
Een idylle is trouwens geheel het verblijf op het landgoed. Hier wordt als het ware
een ideaal bestaan geleid. Het huwelijk van den graaf en de gravin is het ware huwelijk
in romantischen zin, een huwelijk tusschen twee vrije, gelijkgestemde wezens, die
elkander vereeren en wier zielen met elkander in harmonie zijn. Voor hun
onderhoorigen zorgen de landheer en zijn gemalin als verstandige welwillende
beschermers, de landlieden op hun goederen leiden een werkzaam en genotvol leven
en 's avonds dansen hun kinderen bij de ondergaande zon op de weide. De invloed
van Rousseau is hier niet vreemd aan.
Nooit ook zag Florentin ergens een zoo hartelijke liefde tusschen ouders en nergens
de rechten der kinderen meer geëerbiedigd. Schleiermacher wilde dat de willekeur
der kinderen zou worden ontzien en Dorothea ijvert op meer dan een plaats in haar
boek tegen het volslagen eigendomsrecht, dat ouders op de zielen hunner kinderen
meenen te hebben. Kinderen mogen door hen niet worden beschouwd als voorwerpen,
waarvan zij nut of genoegen kunnen hebben. Florentin voelt zich in dezen kring
weldra zoo gelukkig dat hij het aanbod tot na de bruiloft van Eduard en Juliane op
het slot te blijven vertoeven, dankbaar aanvaardt. Alles boeit hem hier, ook wat hij
ziet van de oeconomische inrichtingen (een zeldzaam onderwerp in een romantischen
roman) die geheel het werk der gravin zijn. ‘Haar gebied’ noemt de graaf die, waarbij
hij haar echter zoo veel mogelijk behulpzaam is. En 's avonds wordt muziek gemaakt
en neemt Florentin zijn guitaar en improviseert daarbij gedichten. Maar eigenlijk is
hij een schilder, natuurlijk niet iemand die met zijn schilderen geld verdient maar
een kunstenaar die van zijn geheele leven een kunstwerk maakt en zijn talenten als
hulpmiddelen daartoe gebruikt.
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‘Natur sey Vorhild, Lehen eine Kunst’

heeft hij dan ook gezongen in het reeds aangehaalde lied.
Den eersten avond mijmert Florentin als hij in zijn kamer is, over het zonderlinge
feit dat Eduard hem dadelijk wel veel genegenheid heeft moeten inboezemen daar
hij niet aan Juliane kan denken met de ‘schoone lichtzinnigheid’ die hem anders
eigen is in zijn verhouding tot vrouwen, als er geen vriend in het spel is, wiens rechten
hij wenscht te eerbiedigen.
Wel een kras staaltje dit van de heerschende gevoelsverwildering.
Genoegelijk rollen voor Florentin de dagen voorbij, Juliane krijgt steeds meer
macht over hem en niet zonder koketterie laat zij hem dit voelen maar als de bruid
van zijn vriend is zij hem heilig.
Op een goeden dag komt het drietal, Juliane, Eduard en Florentin op den inval
zich te verkleeden en zoo een uitstapje te maken. Eerst zijn er allerlei bezwaren, het
wordt niet gepast gevonden dat Juliane mee gaat, maar zij zetten door en krijgen
zooveel vermaningen en waarschuwingen mede en moeten zoo stellig beloven geen
nacht uit te zullen blijven dat Juliane per slot van rekening met een bezwaard hart
afscheid van haar ouders neemt. Alle drie gestoken in een groen jagerspakje, trekken
zij er met hun guitaar en geweren op uit.1)
In het bosch gekomen, spreken zij eerst over den dood, een zeer geliefd onderwerp
in die dagen en een dat Dorothea altijd is blijven boeien. In alles wat het sterven
betrof, heeft zij haar leven lang een eigenaardig belang gesteld. Zij verklaarde dat
het sterven van bijzondere personen haar meer interesseerde dan hun leven en na
den dood van mevrouw de Staël verzoekt zij Wilhelm Schlegel haar alle
bijzonderheden daaromtrent en vooral de laatste woorden der stervende te schrijven.
Zij was met deze belangstelling geheel kind van haar tijd, waarin nacht-

1) Het zich verkleeden was in die dagen een ware manie. Wij vinden haar ook terug in den
Wilhelm Meister. Vooral een jagerspakje werd door beide kunnen gaarne aangetrokken.
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gedachten en doodgedachten zeer gewilde onderwerpen voor overpeinzingen waren,
men denke aan Young's Night-thoughts, aan de gedichten van Rijnvis Feith o.a. en
aan de bijzonderheid dat b.v. in ons land in poppekamers zilveren doodkistjes werden
gevonden. Kinderen werden dan ook zeer vroeg met de gedachte aan den dood
vertrouwd gemaakt. Alles wat met den dood in verband stond werd tevens gebruikt
om een zekere stemming te verwekken. Zoo beschrijft Caroline von Wolzogen een
lijkdienst voor een prinses, waarbij de kerk met zwart floers was behangen, dat met
doodskoppen aan den wand was bevestigd. Elk doodshoofd had bovendien een beentje
tusschen de tanden, waarmede het zich scheen te vermaken.
Maar na dit lugubere gesprek gaat Florentin de guitaar tokkelen en Eduard met
Juliane dansen, wat in het bijzijn van Florentin met een hartstochtelijke omhelzing
eindigt, waarover het meisje den te onstuimigen minnaar berispt. Om afleiding te
geven zingt Florentin nu een paar minneliederen, waarna Juliane hem naar zijn eigen
liefdesondervindingen vraagt en nu volgt iets dat ons ongeloofelijk moet voorkomen.
Florentin doet namelijk aan het jonge meisje een uitvoerig verslag van zijn ‘bonnes
fortunes’ en van zijn opvoeding tot de liefde door verschillende vrouwen. Van zijn
16de jaar af was deze opvoeding in handen der schoonste vrouwen van Venetië, vertelt
hij. Maar door al zijn liefdesavonturen heen is zijn onbevredigde ziel blijven smachten
naar haar, die voor hem de eenige en eeuwige geliefde, de ware geliefde zal zijn.
Hier varen wij met volle zeilen op den stroom der Schlegelsche, Schleiermachersche
denkbeelden.
Ondertusschen wordt een koude maaltijd in het bosch gebruikt en wijn gedronken,
waarbij de jongelieden er op aandringen dat Juliane tegen haar gewoonte den wijn
onvermengd zal gebruiken. Zij wil niet, zij is angstig geworden, Eduard en Florentin,
door den wijn verhit, zijn zoo vreemd, zoo opgewonden. Het kind vreest en weet
niet waarvoor. Florentin zingt nu een lied, waarvan de laatste regels luiden:
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‘Wenn es dann längst vorüber ist,
Wonach Du trugst Verlangen,
Dann gönnt man Dir zu spät die Frist,
Wenn Klang und Schein vergangen.
Was Du gewähnt,
Wonach Dich gesehnt,
Das findest Du nicht,
Doch bleibt bethränt,
Noch lang Dein Gesicht.’

En nu vertelt Florentin zijn geheele levensgeschiedenis, allerlei geheimzinnige
raadselachtige dingen, die met zijn afkomst in verband staan, ook zeer intieme
bijzonderheden van een soort vrij huwelijk dat hij eens met een Romeinsche heeft
aangegaan en die waarlijk niet geschikt zijn voor de ooren van Juliane. Als hij heeft
uitgesproken en gewag maakt van een verloren vriend, die hem eenzaam in de koude
wereld heeft achtergelaten, maakt de aandoening zich van zijn toehoorders meester
en sluit het drietal een verbond van eeuwige vriendschap.
In dezen Florentin met zijn wild losbandig zwerversleven, met zijn zin voor
avonturen en zijn kunstzin meenden de tijdgenooten der schrijfster Eduard d'Alton
te herkennen, die vroeger tot haar in de eene of andere liefdesverhouding zou hebben
gestaan, waarschijnlijk een dier zielebonden, waarmede zooveel vrouwen zich
troostten voor wat het leven haar onthield. Hij zou dan ‘der Wilde’ zijn over wien
Schlegel in het dichterlijke tweegesprek in de Lucinde Julius laat spreken. Vooral
Caroline schijnt deze ontdekking te hebben rondverteld. Schlegel schreef haar eens
over d'Alton, dien Dorothea liefhad en dien hij reeds uit zijn brieven interessant vond.
In diens levensloop en karakter was ook werkelijk veel overeenkomst met die van
Florentin. Hij bleef na haar huwelijk met Dorothea correspondeeren en heeft haar
en Schlegel ook wel bezocht.
Nadat het verhaal geëindigd is, blijven zij nog eenigen tijd napraten. Juliane vraagt
naar namen en omstandigheden der daarin betrokken personen, maar Florentin ant-
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woordt dat namen en omstandigheden toevalligheden zijn, die niet tot het wezen der
zaak en niet tot zijn leven behooren.
Onder het verder wandelen raakt het drietal verdwaald, daarbij wordt het door een
hevig onweder overvallen, dat hen noodzaakt in een molen te vluchten, waar zij den
nacht zullen moeten doorbrengen. Als de uitgeputte Juliane daar te bed is gebracht
voeren de twee vrienden buiten in den nacht een gesprek, dat door zijn eigenaardigen
inhoud misschien het zwaartepunt van het boek uitmaakt, in ieder geval zeer typeerend
is voor de gevoelssfeer waarin de schrijfster verkeerde. Eduard dan verklaart aan
zijn vriend dat hij diens gezelschap niet meer kan ontberen en bereid is met hem naar
Amerika te gaan. Florentin, ten hoogste verbaasd, wijst hem op Juliane en verklaart
tevens dat hij zich door niets kan laten weerhouden zijn avontuurlijk, zwervend leven
weder op te nemen. Hierop antwoordt Eduard wel te hebben begrepen dat hartstocht
voor Juliane den vriend op de vlucht drijft, als deze evenwel kan besluiten bij hen
te blijven zal die hartstocht wel spoedig in een innige vriendschap, ook voor Juliane,
veranderen. Dan kunnen zij met hun drieën een heerlijk leven van vriendschap en
liefde leiden en Juliane, door beide vrienden geleid, het schoonste bestaan leeren
kennen. Zijn eigen hart heeft steeds gehaakt naar een vriend als Florentin is en in de
vriendschap is hij onverzadelijk. (Ditzelfde verklaarde Friedrich Schlegel van zich.)
Maar Florentin wil van deze schikking, waarbij zijn aandeel vriendschap en een
zuiver geestelijke liefde van de beminde vrouw zal zijn, niets weten en heeft juist
tegen Eduard beweerd dat hij Juliane niet voor zich begeert en dat andere
beweegredenen hem heendrijven als de molenaarster komt zeggen dat het meisje
niet kan slapen en hen verzoekt haar gezelschap te komen houden.
Zij gaan nu allen naar binnen en rond het vuur zitten maar eerst hebben wij nog
een klein ondeugend tafereeltje gehad. Als de molenaar zijn vrouw er mee plaagt dat
de mouw van Florentin's jasje wit ziet en zij antwoordt ‘in
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den molen is men gauw wit’ lacht hij ‘ja, vooral als de molenaarster gauw rood
wordt.’ ‘Nu’ zegt zij ‘als je alles gezien hebt, weet je ook hoe ik mij geweerd heb,
toen de jonge man mij wilde kussen.’ ‘Juist kind, zie je, daardoor is zijn mouw zoo
wit,’ stemt de molenaar toe.
Als zij nu bij elkander zitten, ook de molenaar en zijn vrouw hebben zich bij hen
gevoegd, stelt Juliane voor zich den nacht te korten met het vertellen van
spookverhalen, maar daar de spookverhalen, die de molenaar kent te griezelig zijn
voor haar geschokte zenuwen, besluit zij zelve iets te vertellen dat niet angstwekkend
maar toch merkwaardig is.
En nu komt een verhaal, dat Juliane van haar zeer geliefde tante Clementine
gehoord heeft, en waarin de hoofdrol door een vriendin van die tante wordt vervuld.
Die dame, waarvan zij den naam niet kent maar die een markiezin moet zijn geweest,
leed ontzettend onder het feit dat zij geen kinderen kreeg. Bedevaartgangen, noch
het bezoek van beroemde badplaatsen hielpen. Eindelijk legde zij de gelofte af zich
na een jaar van haar geliefden echtgenoot te zullen laten scheiden, als dan nog geen
vooruitzicht op moederschap bestaat. Plotseling verscheen haar een beeldschoon
kind, dat van dit oogenblik af, voor haar alleen zichtbaar, steeds in haar nabijheid
was, maar dat zij nooit kon aanraken. 's Nachts droeg het een kaars in de hand,
overdag bloemen. De overeenkomst van deze kinderverschijning met die in Wilhelm
Meister is onmiskenbaar. Ook hier heeft zij een bijzondere beteekenis want negen
maanden na de eerste verschijning van het kind, werd der markiezin een dochtertje
geboren, waarna het spookachtige kind zich niet meer liet zien.
Men voelt dadelijk dat er tusschen dit verhaal en de wonderlijke gebeurtenissen
uit Florentin's jeugd eenig verband bestaat en is niet verwonderd te lezen dat Florentin
er zonderling door beroerd wordt.
Maar de nacht gaat voorbij en den volgenden dag gaat het troepje weer naar huis.
De bruiloft nadert nu met rassche schreden. Drie dagen vóór den huwelijksdag

Onze Eeuw. Jaargang 16

347
wordt de geliefde tante Clementine verwacht, helaas, zij schrijft niet te kunnen komen,
Juliane beklaagt zich daarover in een brief, die werkelijk treffend is van echt
vrouwelijke teederheid en meisjesachtigen schroom. De ontstemming van Eduard,
die maar niet in de scheiding van zijn vriend kan berusten doet haar pijn, zij gevoelt
neiging jaloersch op die vriendschap te worden maar Florentin heeft haar tegen die
neiging gewaarschuwd en zij zal haar best doen haar te overwinnen.
Onder idyllische landelijke feestelijkheden gaan de bruidsdagen voorbij en nadert
de huwelijksdag, waarna, volgens den wensch van Juliane het jonge paar nog eenige
jaren bij de ouders zal blijven inwonen. Maar op den bruiloftsdag ontvlucht Florentin
heimelijk het huis. Hij voelt zich de oorzaak van Eduards ontstemming en verdenkt
dien van heimelijken ongemotiveerden ijverzucht. En dan komt daar nog bij dat hij
ontgoocheld is door het bruiloftsfeest, waarbij aan onnatuur en conventie wordt
geofferd, waarbij al het idyllische is verdwenen. Die prachtig gekleede bruid, met
juweelen getooid, de stijve, deftige, rijk uitgedoste gasten, de lakeien.... dat alles
wordt hem te machtig. De gravin, die hij in zijn vertrouwen neemt, raadt hem aan
stil naar tante Clementine te gaan, daar zullen zij zich na eenige dagen allen bij hem
voegen. Hij vlucht dus en.... een echt trekje voor Dorothea.... in zijn ziel is hij zich
bewust dat het gemis van een galakleed de diepste oorzaak voor die vlucht is geweest.
Hij begeeft zich naar tante Clementine, wier woning als een sprookje van
schoonheid wordt beschreven. Hier houdt deze vrouw, die als een echte ‘schöne
Seele’ wordt geschilderd zich bezig met de opvoeding van vreemde kinderen, die
haar steeds omgeven, en met muziek. Zij heeft een requiem gecomponeerd, dat
dagelijks op een bepaalden dag wordt gezongen door een door haar zelve gevormd
koor en nu treft het juist zoo dat Florentin deze uitvoering zal bijwonen. In een zaal,
die eigenlijk een soort tempel, of het inwendige van een dom is, heeft de plechtigheid
plaats. In het midden van die zaal staat een
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grafmonument of sarcophaag, waarop een slapende genius in kindergestalte rust.
Clementine zelve, een edele slanke gestalte geheel in het zwart en gesluierd, met als
eenig sieraad een diamanten kruis, gaat naast het monument zitten. Als zij haar sluier
opslaat om een notenrol te bestudeeren, dien zij in de hand houdt, ziet Florentin dat
haar gelaat marmerwit is. Terwijl hij haar geboeid staat aan te staren, worden allerlei
kindsheidherinneringen in hem wakker. De muziek valt in en haar hemelsche
schoonheid komt hem vreemd bekend voor. Plotseling wordt Clementine, die tot nu
toe geen acht op hem heeft geslagen, opmerkzaam op hem en valt in zwijm.
De oplossing van het geheim krijgen wij niet. Het boek, dat veel meer bevat dan
dit vluchtig overzicht kan aanroeren, breekt spoedig na deze episode af en het tweede
deel is nooit verschenen, hoewel Dorothea er wel mede bezig is geweest.
Het oordeel der tijdgenooten over den Florentin was over het algemeen gunstig.
Deibel vermeldt o.a. dat Schiller en Goethe hem prezen. Novalis nam hem koeler op
maar was verrukt over de sonnetten van Friedrich in tegenstelling van Schleiermacher,
die van Dorothea een standje kreeg omdat hij, het boek prijzend, niets over de
sonnetten van Friedrich gezegd had. Het werk onderscheidde zich ook werkelijk in
verscheiden opzichten van dat der tijdgenooten, vooral door twee eigenaardigheden,
die er een bepaald karakter aan geven, ten eerste den humoristischen kijk op sommige
personen en toestanden, ten tweede door min of meer wijsgeerige gedachten over
leven en maatschappij, die de schrijfster haar personen laat uitspreken. Daarbij krijgen
wij soms van die typische kijkjes op gangbare opvattingen, gewoonten en
liefhebberijen uit Dorothea's tijd. Zoo hebben wij in de eerste plaats die karikatuur
van den landoeconoom, produkt der Aufklärungstheorieën, die zijn boeren wilde
aufklären en tot dat doel alles las wat over landbouw was geschreven en daarbij
beproefde alle theorieën omtrent menschenmin in praktijk te brengen. Maar hij vatte
alles verkeerd aan en niemand werd door
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zijn proefnemingen wijzer en rijker dan alleen hijzelf. En - nu komt de aap uit den
mouw kijken - bij al zijn schijnbaar mooie humanitaire pogingen, is het hem hier
eigenlijk alleen maar om te doen. Als de gravin hem vertelt dat zij en haar gemaal
op hun bezittingen de z.g. heerendiensten hebben afgeschaft springt de would-be
volksman uit zijn vel. Door zulke dwaasheden benadeelt men zijn eigen klasse, de
boeren worden veel te veel op hun eigen voordeel bedacht, en zij mogen toch geen
wereldsch voordeel voor oogen hebben, alleen hoogere zedelijkheid en ontwikkeling
van het verstand.
Zoo treft de schrijfster ook met haar spot de heerschende mode van tuinaanleg,
als zij den zelfden landedelman laat vertellen over zijn chineesche bruggen en
paviljoen uit Otaheite en vol verrukking laat mededeelen dat hij van een neef, die in
Egypte gereisd heeft, een nauwkeurige teekening van de pyramiden heeft ontvangen,
die zal hij nu ook in zijn tuin laten namaken. Deze zullen tevens een monument voor
zijn gestorven vrouw zijn. Daarom heeft hij de plek al met treurwilgen en wilde rozen
laten beplanten. Maar eerst moet de nagemaakte Vesuvius klaar zijn. Tot dien spot
bestond wel aanleiding. Men kon zich immers op de landgoederen verkwikken aan
den aanblik van nagemaakte kluizenaars en boerenwoningen, die alleen uit een
voorgevel bestonden, evenals tempels en rotspartijen. Zelfs in kleine tuinen werd
alles nagebootst. In de bijlagen achter zijn studie over Dorothea citeert Deibel het
volgende gedichtje, dat hij als mondelinge overlevering kent door den kleinzoon van
Schelling en waarin A.W. Schlegel met dat fraais op de volgende wijze den draak
steekt:
‘Lasst nur die Hunde ja nicht laufen,
Damit sie nicht die Seeën aussaufen!
So frech wird doch wohl niemand sein,
Zu stecken gar die Felsen ein.’

Invloeden van Rousseau zijn dikwijls in den Florentin optemerken, o.a. in den dokter,
die het woord ‘natuur’ altijd met een soort eerbied uitspreekt, als boog hij zich
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in een tempel voor den naam des Allerhoogsten. Ook, zooals Deibel opmerkt, wijst
de verhouding der grafelijke familie tot haar onderhoorigen op de ‘Nouvelle Heloise’.
In den Florentin wordt druk aan philanthropie gedaan. In Dorothea's kring uitten
zich bijna alle sociale gevoelens uitsluitend op deze wijze. Het weldoen was een
soort lievelingsbezigheid voor velen en de kinderen werden er in opgevoed, hun
zakgeld en hun tijd aan arme natuurgenooten te offeren, waarbij een zekere
sentimenteele verheerlijking van den arme, vooral van den braven landman niet
uitbleef! Dat die arme er evenwel recht op had iets anders te zijn dan een
beweldadigde werd minder goed begrepen en erkend. Vond men in vrome kringen
een bevredigende oplossing voor de schreeuwende onrechtvaardigheid in het
menschelijk leven in een vergelding in het hiernamaals, bij de romantici was wellicht
nog een andere factor in het spel. In hun geluksdroomen speelden welvaart en
materieele genietingen en voorspoed in den gewonen zin van het woord, geen
noemenswaardige rol. Hun heimwee ging uit naar andere dingen, naar omgang met
verwante zielen, naar kunst als levensschoonheid, naar liefde als een geheel met ziel
en zinnen in elkander opgaan. Voor hen waren dit de voorwaarden voor levensgeluk
en de edelste geesten onder hen gevoelden, evenals Dorothea, dat het hoogste geluk
niet afhankelijk was van uiterlijke omstandigheden. Dit is de beschouwing, die juist
in haar leven steeds dieper wortels heeft geschoten, die haar heeft doen worstelen
en steeds weer boven komen. De tijd van Dorothea was er een, waarin een onstuimig
verlangen naar geluk door vele harten schreide, maar, wanneer heeft ooit de mensch
er zich gewillig bij neergelegd zonder geluk te leven? Zijn wij niet allen als het kind,
die niet wil gaan slapen zonder zijn vroolijk spelletje, als Jacob, die worstelde en
niet afliet eer hij gezegend werd? De hoofdzaak in een menschenleven en dat wat
den eenen mensch van den anderen onderscheidt, is de soort gelukzaligheid, die hij
zoekt te veroveren. Caroline troostte zich bij iedere smart door het zoeken naar nieuwe
levensvreugde. Aan de ont-
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bladerde takken van den boom harer levensvreugde zocht zij steeds weer naar een
spoor van nieuwe knoppen. Dorothea zou leeren den ontbladerden tak zelf van den
boom af te snijden en zich daarvan een staf te maken, die haar tot steun moest
strekken. En voor wie dit doet gaat langzamerhand onverwacht die dorre staf eenmaal
weer bloeien. De banale troost dat na regen zonneschijn komt is niet de beste, veeleer
die: dat de regen zelf bloei en vruchtbaarheid moet geven.
Maar nog is Dorothea halverwege op den weg, waarop zij voor zich een
onvergankelijk geluk zal vinden. ‘Er leeft iets in onze ziel dat ons boven alle
lotswisselingen verheft’ verklaart zij in Florentin maar dit iets is nog voor haar, wat
zij ‘Bildung’ noemt. In voortgaande loutering zal zij leeren de bron van dat geluk
dieper te zoeken.

VI.
Zorgen en eenzaamheid.
Boven het huis te Jena, waar het kleine kringetje een zoo opgewekt, werkzaam leven
geleid had, begonnen zich zware wolken samen te pakken. Er was bezorgdheid in
de harten om den toestand van hun aller vriend Novalis, die in 1801 aan tering zou
sterven, en de geldzorgen werden steeds nijpender. Schlegel hield te Jena lezingen
maar toen Schelling met datzelfde doel te Jena kwam, liepen bij den eerste, die minder
boeiend en zwaarder te verstaan was, de zalen leeg. Ook werd de verhouding tusschen
de beide vrouwen langzamerhand minder goed, ten slotte zelfs vijandelijk. Vooral
de verhouding van Caroline tot Schelling, die Friedrich het eerste schijnt te hebben
begrepen en waaraan hij en Dorothea zich ergerden, was hiervan de oorzaak. En nu
kwam de catastrofe, de dood van de jonge Auguste. Wel hebben Friedrich en Dorothea
hartelijk in den rouw om dat kind gedeeld maar toen kort daarop Caroline openlijk,
zonder eenige terughouding, van haar liefde voor Schelling deed blijken en volgens
hen
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tevens met Wilhelm op den ouden voet wenschte te blijven, terwijl Wilhelm de
inmenging van zijn broeder in deze zaak niet kon verdragen, werd de breuk volkomen.
Van dien tijd af is er tusschen de beide vrouwen niet meer dan felle haat geweest,
de broeders hebben zich wel verzoend maar het werd de oude innigheid niet meer.
Vooral Friedrich schijnt hieronder zeer te hebben geleden, zijn toon over de
Schellings, na hun huwelijk, is buitengewoon bitter. Geen wonder na alles wat zijn
broeder en Caroline voor hem geweest waren, en wat hij nooit heeft vergeten. Hij
heeft gedaan wat hij kon en zijn trots overwonnen om de breuk nog zoo lang mogelijk
tegen te houden. Haast aandoenlijk is het te lezen hoe hij zijn broeder herinnert aan
diens belofte dat de kunsten van Caroline hen nooit van elkander zouden vervreemden.
Die belofte werd tot op zekere hoogte ook gehouden; wat hen veel later voor goed
zou scheiden, was iets anders.
Het verblijf te Jena had nu weinig bekorends meer, het Athenäum hield op te
bestaan, waardoor de geldnood nog meer ging nijpen. Schlegel liep rond met plannen
voor een drama en Dorothea werkte harder dan ooit. De vertaling van de geschiedenis
der maagd van Orleans naar oud-fransche bronnen bewerkt, en onder Friedrich's
naam verschenen, was hoofdzakelijk haar werk. Daarna begon zij aan de geschiedenis
van Margaretha van Valois, mede naar oud-fransche bronnen. Het was haar vaste
wil zooveel te verdienen dat Friedrich niet om den broode zou behoeven te werken
maar vrij kon blijven om zich geheel aan zijn studie te wijden. Zij erkent openlijk
dat zij geen letterkundigen roem zoekt, maar schrijft om te verdienen opdat Friedrich
de plaats zal kunnen innemen, die hem wegens zijn kennis en gaven toekomt. Helaas,
hij heeft zich die plaats nooit kunnen veroveren. In veel opzichten was Friedrich
Schlegel werkelijk wat men wel eens een ‘ongeluksvogel’ noemt, maar dat de
middaghoogte van zijn leven niet beantwoordde aan de verwachtingen, die zijn jeugd
het recht gaf omtrent hem te koesteren, ligt voor een deel ook aan zijn tragen, zinnelijk
gemakzuchtigen
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aard, die zich met de jaren steeds meer openbaarde. ‘Schwerfällig’ noemden hem
zijn tijdgenooten, nog voordat zijn latere corpulentie zijn bewegingen belemmerde
en ook geestelijk was hij dit. Zich in iets verdiepen, nadenken, droomen, dit deed hij
van nature, maar om de vruchten van zijn onderzoek in iets blijvends om te zetten,
daartoe ontbraken hem vaak ijver en volharding. Hij kon zich zijn stof veroveren
maar het viel hem moeielijk haar te rangschikken, mede door een uitgesproken gebrek
aan orde in zijn geest. Te München is een portret van hem, door zijn nicht Auguste
Buttlar geschilderd, dat den zwaargebouwden man weergeeft met zijn denkersoogen
en tevens met de haast kinderlijke zwakheid, die over zijn geheele wezen verspreid
ligt en Caroline heeft hem met woorden geschilderd op de volgende wijze - en
Caroline was een scherpe opmerkster - ‘Hij is niet geaffecteerd, hij denkt werkelijk
dat iedereen zoo wonderlijk is als hij den menschen voorkomt. Hij verbaast zich
kinderlijk over onze aanmerkingen. In werkelijkheid is hij een tobberig, maar
diepzinnig, edel voelend mensch. In alles oprecht. Die hem niet kennen, vinden hem
dwaas.’
Wat hem ontbrak is hij in het laatste gedeelte van den Jenaërtijd zelf gaan voelen,
wat zijn stemming niet blijmoediger maakte. Van dien tijd af heeft hij steeds gezocht
naar een vasten werkkring, een professoraat of wat dan ook, dat hem zou dwingen
tot geregelde praestaties, waar zijn eigen geestkracht faalde. En hierin leed hij
onophoudelijk schipbreuk. Hij ondervond tegenwerking bij iedere sollicitatie naar
iets, waarvan hij dacht dat het voor hem geschikt zou zijn, zoodat Dorothea wel eens
wanhopig gezucht heeft dat zijn verhouding tot haar voor hem misschien een
struikelblok was om vooruit te komen. Natuurlijk stond die onregelmatige verbindtenis
hem, die door zijn Lucinde al zooveel verontwaardiging had verwekt, ook werkelijk
wel in den weg. Zijn grootste vijand was hij evenwel zelf door zijn gemis aan
veerkracht, door zijn zinnelijkheid, die hem op later leeftijd zijn heil deed zoeken in
tafelgenot en een gemakkelijk leventje. Hij ging eeuwig
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om met plannen voor arbeid, die nooit volvoerd werden, zijn geest was steeds vol
van gedachten, waarmede hij niet wist te werken. Daarbij de altijd dreigende en
kwellende geldzorgen, de druk van schulden in de jeugd aangegaan, die hij niet kon
afdoen, en iets in zijn gemoed, een wonde plek, uit die wilde jeugd meegedragen,
een bitterheid en ontgoocheling, die hem beletten zich ooit volkomen gelukkig en
tevreden te gevoelen, gepaard met het romantische heimwee naar eeuwige schoonheid
en harmonie. Deze zielstoestand van den geliefde zal wel de grootste smart in
Dorothea's leven zijn geweest. Zoolang men nog onder de begoocheling leeft een
geliefd wezen gelukkig te kunnen maken, is er geen grooter tragiek denkbaar dan
deze pogingen daartoe te zien schipbreuk lijden op het innerlijk leven van het geliefde
voorwerp zelf, als men zooals Eloa in het gedicht van de Vigny op de bange vraag
‘voelt gij u nu gelukkig nu ik u alles heb geofferd?’ ten antwoord krijgt ‘droever dan
ooit.’
Nog voordat ‘Margaretha van Valois’ verscheen hadden Friedrich en Dorothea
Jena, waar niets hen meer bond, reeds verlaten om na een kort verblijf te Dresden
naar Parijs te trekken. Met hun vertrek en den dood van Novalis, die in Friedrich's
armen was gestorven en in wien deze niet alleen een vriend maar tevens een zedelijken
steun verloor, viel, nu ook het Athenäum niet meer verscheen, in 1802 de romantische
school als zoodanig uit elkaar. Maar eerst had Friedrich nog mogen beleven dat zijn
treurspel Alarkos werd opgevoerd.
Naar Parijs werd Schlegel vooral getrokken door de overweging dat de rijke schat
aan oude handschriften, die de Bibliotheek aldaar bezat, hem van nut zou kunnen
zijn en tevens wijl de fransche hoofdstad hem goede gelegenheid bood voor zijn
studie der oostersche talen. Daar werkte o.a. de geleerde Chézy. Friedrich was en
bleef de man van studie en wetenschap, de denker en vorscher, en de oudheid en de
oostersche talen vormden de sfeer, waarin zijn geest het liefst verwijlde. Maar ook
te Parijs schijnt het met den arbeid niet naar wensch te hebben
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willen vlotten. ‘Himmelschreiend’ schrijft Dorothea uit Parijs aan Schleiermacher
‘ist es dass Friedrich hier nicht wenigstens ein Jahr lang ungehindert und ungestört
studiren kann, welche Schätze wären sein und der ganzen Welt. Aber es will nichts,
nichts gelingen! Sie würden jammern wenn Sie sehen könnten wie der Arme sich
früchtlos, nützlos bemüht, und abarbeitelt. Es hat sich in mir die Uberzeugung
festgesetzt dasz ich ihn am Fortkommen hindre, nämlich mein Schicksal war es von
jeher mich quälen zu müssen unter der Disharmonie, die mit mir geboren ward und
mich nie verlassen wird. Nun muss er auch darunter leiden. Ich glaube gewiss es
wird Friedrich nach meinem Tode recht gut gehn, aber zu jener Disharmonie gehört
auch mit dazu dasz ich trotz dieser Uberzeugung nun doch noch immer fest an der
Erde klebe, und mich von eitlen Hoffnungen nicht rasch losreiszen kann. Ich finde
noch zu viel Seligkeit im Leben mit Friedrich und Ph. (haar zoontje) aber mit mehr
Ruhe sehe ich schon der Abnahme meiner Kräfte zu und ich reisze kein Mittel mehr
an mich wie sonst um gesund zu werden.’
Schillers weduwe, die Schlegel te Parijs in een der musea zag, werd getroffen door
het armoedige in zijn uiterlijk voorkomen1), een gouden tijd was in de fransche
hoofdstad waarlijk niet voor het tweetal aangebroken.
Over het algemeen moesten de romantici niet veel van Frankrijk en Parijs hebben.
Wackenroder haalde met instemming een gezegde van een zekeren dichter Denis
aan dat gevoel de genius der poëzie moest zijn en vernuft aan de andere zijde van
den Rijn thuisbehoorde. Ook Tieck had in zijn Lovell op fransche denkbeelden en
fransche kunst geschimpt. Dorothea ondertusschen genoot van het schoone, dat Parijs
bood. De stad had volgens haar maar één gebrek, namelijk dat er zooveel Franschen
woonden. Hard had zij daar te werken, gelukkig had zij een goede woning gevonden
aan den voet van den Montmartreheuvel, in een tuin, die met hooge boomen beplant
was. Daar

1) Charlotte von Schiller und ihre Freunde. Auswahl aus ihrer Correspondenz, herausgegeben
von Ludwig Geiger.

Onze Eeuw. Jaargang 16

356
had zij gelegenheid eenige pensionaires te krijgen, ten eerste Helmina Hastfer, die
later den Orientalist Chézy huwde en na eenigen tijd de gebroeders Boisserée, twee
katholieke Keulsche studenten, die voor hun studie naar Parijs waren gekomen.
Gelukkig dat Friedrich toen juist een voor hem bewonderenswaardige energie ten
toon spreidde en o.a. het tijdschrift Europa, als opvolger voor het Athenäum, oprichtte.
Maar intusschen had zij het nog zwaar genoeg. Zij was ook dikwijls ziek, wat haar
vooral drukte omdat dit gesukkel haar zooveel tijd roofde. Het is opmerkelijk zoo
vaak de menschen een eeuw geleden in hun brieven over hun gezondheid klaagden.
Zwakte-toestanden, lijden aan krampen en zenuwen, wegens gezondheidsredenen
thuis en zelfs te bed moeten blijven, dit refrein wordt tot in het oneindige in al die
brieven herhaald. Gedurig komen wij ook klachten tegen over den toestand der wegen
en straten, die bij slecht weder het uitgaan onmogelijk maakte. Tusschen die beide
klachten zou wel eenig verband kunnen bestaan.
Dorothea's stemming in den Parijschen tijd leeren wij het beste kennen uit haar
brieven aan een vriendin, de vrouw van professor Paulus, een vriendschap die ontstond
na de breuk met Caroline. De ernstige warmvoelende Dorothea, met haar neiging
tot bespiegeling, schijnt behoefte te hebben gehad aan het meer lichtzinnige maar
vroolijke en bewegelijke, min of meer piquante temperament der jongere en meer
wereldsche vriendin. Aan haar worden zeer intieme brieven geschreven, uit Parijs
en later uit Keulen. Waarschijnlijk heeft Dorothea de vertrouwde wel wat
geïdealiseerd, want als zij haar na jaren terug ziet is zij bitter ontgoocheld. Zij vindt
haar dan alleen ouder geworden maar niet rijper, haar geest is blijven stil staan, wat
achteruitgang beteekent. Een punt van sympathie was beider haat jegens Caroline,
die na haar huwelijk met Schelling te Würzburg in hetzelfde huis woont als de familie
Paulus. Zij noemen haar steeds ‘Frau Martha Schwertlein’ naar de koppelaarster uit
Faust, naar aanleiding van haar meening dat Caroline Auguste aan Schel-
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ling had willen koppelen. De hatelijkheden aan het adres van Caroline zijn niet het
meest verkwikkelijke gedeelte van deze correspondentie. Met meer genoegen lezen
wij een beschrijving van Dorothea's leven te Parijs als de volgende. Het is haar daar,
verklaart zij, goed gegaan en niet goed. Als men bij elkander optelt dat zij door haar
aangebeden Friedrich hartelijk bemind, ja, vereerd wordt, dat haar zoon Philip best
oppast, en flink en beminnelijk opgroeit, dat zij geacht wordt door allen met wie zij
omgaat, dat zij gelegenheid heeft haar kennis te vermeerderen en dagelijks kunstgenot
kan smaken, dat zij er getuige van is hoe Friedrich steeds nieuwe schatten voor zijn
wetenschap ontdekt en door allen wordt hooggehouden, ja, dan is zij de gelukkigste
vrouw van de wereld. Maar haar gezondheid laat veel te wenschen over, zij heeft
met groote zorgen te kampen daar alles even duur is, en... zij moet met Franschen
omgaan. Dikwijls zitten zij 's avonds met elkander bij den haard en denken aan den
duitschen vriendenkring en gevoelen dat zij hier niemand hebben met wie het hun
een behoefte is in nauwer aanraking te komen. Met geen enkele vrouw heeft zij nog
meer dan tien woorden gewisseld. Maar zij houden elkander met standvastige liefde
overeind en zoo overwint men ook het ergste.
Toen Helmina Hastfer en later de Boisserée's in haar huis zijn komen wonen heeft
zij zich minder eenzaam gevoeld. In haar boek ‘Unvergessenes’1) wijdt deze Helmina,
die een tamelijk opgewonden excentriek persoontje moet geweest zijn volgens haar
eigen levensbeschrijving, aan de Schlegels, en vooral aan Dorothea, woorden van
uitbundigen lof, wat van een vreemde, die een tijd lang huisgenoote is geweest, wel
wat wil zeggen. Dorothea was volgens haar geheel ziel en geest, Schlegel geheel
‘Witz’ en vuur. Hij was onharmonisch maar Dorothea bracht licht in den chaos van
zijn innerlijk wezen. Geen vrouw kon op verhevener wijze een man liefhebben dan
zij hem. Maar

1) ‘Unvergessenes’. Denkwürdigkeiten aus dem Leben von Helmina von Chézy, von ihr selbst
erzählt, 1858.
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daar zij voor hem de wereld was, geloofde hij ook dat de wereld hem op haar wijze
moest beoordeelen. Hij had groote gebreken, waardoor hij zichzelven en zijn arbeid
schade deed, maar zijn beteekenis werd werkelijk niet voldoende erkend, Dorothea's
liefde en de herinnering aan zijn vriend Novalis, die zijn goede engel was geweest,
hielden hem nog op maar de dissonanten in zijn wezen deden zich reeds zeer sterk
gelden. Hij was week als een kind en grof als een reus, in den ether zwevend als een
adelaar, maar tevens in de aarde wroetend naar genietingen, die van zeer aardsche
natuur waren. En daarbij voelde hij zich te veel en was te gemakzuchtig om zich in
te spannen tot het bereiken van een doel. Hij geloofde nog altijd dat alles wel vanzelf
zou gaan. ‘Het is ook wel moeielijk’, voegt zij er geestig aan toe, ‘van uit den hemel,
waarin de geest leeft, neer te dalen om in rok, met glacéhandschoenen aan, te gaan
antichambreeren en met lakeien te onderhandelen. Aan zijn schrijftafel is hij een
god, maar wat is hij in zoo'n antichambre?’
Dorothea had in de parijsche woning tevens gelegenheid haar huiselijke talenten
te doen waardeeren. Altijd was het bij haar gezellig en ordelijk en vriendelijk, schrijft
Helmina, die maar niet kon begrijpen waar Dorothea nog tijd tot schrijven kon vinden.
De vlijtige hand, die voor Friedrich het linnengoed verstelde en voor alles in huis
zorgde, schreef al zijn werk voor hem over en werkte bovendien nog voor de Europa
en aan haar vertalingen.
Zij was in dien tijd aan een bewerking van den ouden Merlinroman bezig, die in
1804 verscheen als eerste deel der verzameling ‘romantische Dichtungen des
Mittelalters’ naar gedrukte en geschreven bronnen uitgegeven door Friedrich Schlegel.
In 1805 werd die gevolgd door haar ‘Lotter und Maller’ een riddergeschiedenis, naar
een onuitgegeven handschrift bewerkt. Wel had zij recht te schertsen dat er geen
boek meer in haar hand kwam, dat niet eenige eeuwen oud was. Uitvoerige
bijzonderheden over deze vertalingen kan men vinden in het reeds genoemde werk
van Deibel ‘Dorothea als Schriftstellerin’. Hij roemt daarin haar werk als
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een waardevolle bijdrage tot de duitsche letteren en wijst op het karakteristieke van
gedeeltelijke weglatingen. Vooral wordt in te sterk erotische scènes gesnoeid.
Dorothea was niet meer dezelfde die den Florentin schreef, een boek dat zij al spoedig
niet meer kon uitstaan, evenals Friedrich zijn Lucinde verfoeide. Die periode was
voor beiden voorbij.
Toen zij van de Corinne hoorde van mevrouw de Staël, die sedert 1804 met de
romantici in verbinding stond, daar Wilhelm Schlegel haar als gouverneur harer
kinderen op al haar reizen vergezelde1), wierp Dorothea zich met vuur op het
denkbeeld ook dit werk te gaan vertalen, waarin onmiskenbaar Schlegelsche invloeden
waren aan te wijzen.
Tusschen al haar zorgen en werkzaamheden door genoot zij van de gunstige
ontwikkeling van haar Philip. Daar vooral de Keulsche studenten, die onder haar dak
vertoefden, goed betaalden, kon zij wat ruimer ademhalen en zich tevens wat meer
aan hem wijden. Dat haar oudste jongen, Jonas, steeds van haar verwijderd moest
blijven, beschouwde zij als een boete haar door haar gedrag jegens Veit opgelegd.
En die boete viel haar zwaar. Zij liet voor hem haar portret schilderen om den jongen,
aan wien zij dag en nacht dacht, aan haar te herinneren. Met dubbele zorg wijdde zij
zich aan de opvoeding van den eenen, dien zij had mogen behouden. In haar dagboek
vinden wij allerlei schijnbaar onbeteekenende aanteekeningen omtrent zijn karakter.
‘Ik moest hem ernstig berispen’ teekent zij als spijtig aan. Het onderwijs in de fransche
school beviel haar niet en zij zou hem, zoodra zij daartoe gelegenheid had, thuis laten
onderrichten.

1) Haar later oordeel over deze was nu juist niet zoo heel vleiend. Na de eerste ontmoeting
heette het ‘Diese Frau war eine wahre Weltanschauung für mich.’ Die ontmoeting had haar
veel geleerd want daar zij van nature wel wat geneigd was ijverzuchtig te zijn op roem,
rijkdom en grootheid was het heel nuttig voor haar, iemand die dat alles bezat eens van nabij
te zien. Later verklaarde zij dat Mad. de Staël de ijdelste der ijdelen was en naar aanleiding
van dezer verhouding tot August Wilhelm vraagt zij aan Karoline Paulus: ‘Ist es Dir auch
nicht verhasst wenn die Frauen sich so viel auf die Erziehung ihrer Liebhaber einbilden?’
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Maar ondertusschen waren groote veranderingen op til.
De gebroeders Boisserée, met wie Friedrich en zij op den meest vertrouwelijken
voet verkeerden, drongen er bij Schlegel op aan moeite te doen voor een juist
opengevallen professoraat te Keulen. Hier had hij wel ooren naar. In Frankrijk
gevoelden noch hij, noch Dorothea, zich eigenlijk thuis. Dan was er de omstandigheid,
dat zich in Schlegel, misschien ook onder den invloed van zijn studie der
middeleeuwen, steeds meer katholieke neigingen begonnen te doen gelden. De grijze
bisschopstad trok hem dan ook bijzonder aan, daar hoopte hij nog dieper in de
katholieke leer te kunnen doordringen. De Boisserées hadden ook door hun
mededeelingen over kloosters en kerken dat verlangen in hem aangewakkerd. Ook
de oude kunst waarvan zij hem vertelden, was een trekpleister.
In Dorothea's gemoedsleven hadden zich eveneens veranderingen en nieuwe
gezichtspunten geopenbaard. Zij was hoe langer hoe meer in den bijbel gaan lezen,
en begon zich met vraagstukken van godsdienstigen aard bezig te houden. Maar nog
was het het protestantisme dat haar het meeste aantrok, zij noemde dit ‘die Religion
der Bildung’ en ook ‘die Religion Jesu.’ De katholieke eeredienst deed haar op de
eene of andere wijze te veel denken aan al de ceremoniën en riten van het gehate
joodsche geloof. Bij deze verandering in haar gemoedsleven begon ook haar
onregelmatige verhouding tot Friedrich haar steeds meer een ergernis te worden.
Vóór het vertrek naar Keulen, dat in 1804 plaats greep, hoewel omtrent het
professoraat nog niets beslist was, liet zij zich doopen en werd dadelijk daarop nu
ook voor de wet met Schlegel verbonden. Veit schijnt de zaak goed te hebben
opgenomen, althans hij liet haar Philip behouden.
Toen Caroline van het huwelijk hoorde, schreef zij aan haar vriendin Julie Gotter:
‘Das ersäufen in der Loire hiesz unter Robespierre “noces républicaines”, und der
Hälfte dieses Paares möchte ich gern solche Hochzeit gönnen.’
Maar dergelijke liefdeloosheden konden Dorothea niet
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meer deren evenmin als de wensch der voormalige vriendin en huisgenoote dat
iemand Dorothea zou doodslaan voordat zij zelve stierf.
Maar de wezenlijkste diepste grond voor deze, haar onwaardige uitlatingen, was
Caroline's machtelooze spijt dat Friedrich, op wien zij eens zooveel invloed had
uitgeoefend en wiens ideaal zij geweest was, zich zoo geheel van haar had losgemaakt,
meer dan haat jegens Dorothea.
Te Keulen wachtten nieuwe teleurstellingen en nieuwe zorgen. Van het professoraat
kwam niets. De hoogeschool stond toen juist onder fransch beheer en zou een geheele
vernieuwing ondergaan maar de onderhandelingen duurden lang en Schlegel moest
weer naar de pen grijpen om te kunnen leven. Wel hield hij lezingen maar de
geldmiddelen reikten niet toe. Daarbij bestuurdeerde hij de kerkvaders en begon
openlijk het Katholicisme te belijden. Om hem te helpen bezorgde August Wilhelm
hem een uitnoodiging van mevrouw De Staël om eenigen tijd op haar landgoed
Coppet bij Genéve, waar ook hij vertoefde, te komen doorbrengen om daar rustig te
werken. Hij nam de uitnoodiging aan en Dorothea bleef alleen achter met Philip, die
te Keulen het gymnasium bezocht.
Uit dezen tijd van haar leven, dagen van eenzaamheid en groote armoede, weten
wij het meeste door haar correspondentie met vriendin Paulus. Daaruit zien wij, hoe
zij, gekweld door teleurstellingen en geldzorgen, meer en meer troost zoekt in het
zich verdiepen van haar innerlijk leven en tevens in hard werken. Het heeft haar zoo
gespeten dat zij te Parijs geen enkel geschenk voor de vriendin heeft kunnen koopen
maar het kon er niet af. Een nieuw rokje om mee naar Keulen te reizen was alle
weelde, die zij zich kon veroorloven, aan verdere toiletuitgaven kon zij niet denken
maar dit laat haar tamelijk onverschillig. De moderne wereld te Parijs is haar zelfs
afkeer gaan inboezemen, te Keulen is het leven goedkoop in weerwil van den druk
der Franschen, die sterker gevoeld wordt dan buitenstaanders meenen. Haar omgang
met de Keulsche
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vrouwen beperkt zich tot de noodigste visites. ‘De dames hier’ schrijft zij ‘maken
toilet, bebabbelen elkaar, wedijveren wie de mooiste huiselijke inrichting bezit.’ Er
zijn goede huishoudsters onder, maar zij denkt met heimwee aan haar kleinen duivel,
zooals zij de vriendin noemt. De leegte om haar heen voelt zij sterk, zij heeft groote
behoefte aan troost en opwekking en de eenzaamheid, waarvan zij later zal verklaren
dat deze haar beste vriendin is, is op dit oogenblik nog drukkend. Maar zij zal er wel
doorheen komen, verklaart zij en vergelijkt haar moed bij een asperge, hoe meer die
wordt afgesneden, des te dikker groeit zij weer op. En als het haar even goed gaat,
vergeet zij dadelijk het kwade, dat haar weervoer.
De stad Keulen trekt haar aan1), zij houdt hartstochtelijk veel van de Rijnoevers
en wenscht aan den Rijn te sterven ‘nur nicht in Neuwied, wenn ich bitten darf.’ De
stad is bovendien zeer bevorderlijk aan Friedrich's studie.
Maar Friedrich vertoeft nog steeds te Coppet en behalve Philip, die den geheelen
dag in het gymnasium is, heeft zij geen ander gezelschap dan haar naaiwerk en haar
spaansche spraakkunst (waarschijnlijk voor haar vertaling van den spaanschen roman
Primaleon), die haar op het oogenblik nog wat heel spaansch voorkomt.
En nu begint langzamerhand ook bij haar de neiging tot het katholicisme boven
te komen. Waarschijnlijk was die hang naar het katholicisme bij haar en de andere
romantici niet zoozeer een geloofszaak in engeren zin maar, zooals wij reeds bij
Novalis opmerkten, een verlangen naar godsdienstige aandoeningen en naar
mystiekchristelijke ervaringen. Een bevrediging van geestelijke en ook wel zinne-

1) Een eigenaardige beschrijving van het Keulen dier dagen geeft Bettina Brentano in ‘Goethe's
Briefwechsel mit eenem Kinde’ pag. 43. Köln ist recht wunderlich, alle Augenblick hort
man eine andre Glocke läuten, das klingt hoch und tief, dumpf und hell, von allen Seiten
durch einander. Da spazieren Franziskaner, Minoriten, Kapuziner, Dominikaner, Benediktiner
an einander vorbei. Die einen singen, die andern brummen eine Litanie und wenn sie an
einander vorbeikommen, da begrüssen sie sich mit ihren Fahnen und Heiligtümern und
verschwinden in ihren Klöstern.

Onze Eeuw. Jaargang 16

363
lijke aspiraties, die in den katholieken eeredienst en wat daarmede samenhangt, werd
gevonden. Dorothea voelt zich tot het roomsche geloof aangetrokken omdat het zoo
oud is en onder zijn invloed zooveel kunst is ontstaan, omdat het de menschen jong
en blijmoedig maakt. En ook ‘Trost, Mittheilung, Liebe, Musik, Malerei und
wohlthätige Thränen finde ich in der Kirche’ schrijft zij en bedoelt daarmede zeker
geen protestantsche kerk. In 1808 ging zij tot de katholieke kerk over. Als Karoline
Paulus haar verwijt dat zij zich door de heerschende mode heeft laten meeslepen,
antwoordt zij verontwaardigd:
‘Wenn dumme Leute uns mit den Affen und albern Nachahmern auf eine Linie
setzen, so habe ich nichts dagegen, denn sie gehen mich nichts an. Wenn aber eine
so geistreiche Frau wie Du dies nicht zu unterscheiden weiss und nicht unterscheiden
W i l l was denkende Männer wie Friedrich und wie Tieck thun, und was jene alberne
Nachbeter treiben, dann steht es schlimm mit der Welt. Liebe Elisabeth (zoo noemt
zij de vriendin dikwijls) es ist eben so sündlich Friedrich's Streben, denn von ihm
ist eigentlich die Rede, da ich selbst nichts anderes will als mich anschlieszen, es ist
also eben so sündlich sein Streben, sein Verlangen nach der Wiederherstellung echt
christlichen Glaubens mit jenen Affensprüngen zu verwechseln oder zu vergleichen,
als den Geist Luthers mit den faden Geschwätz das von unseren protestantischen
Kanzeln ertönt. Es ist hier von etwas ganz anderem die Rede als von Rosenkranz
und fetten Mönchen.’
Voornamelijk is zij dus met Friedrich meegegaan maar nu zij dit eens gedaan
heeft, was het ook met haar geheele hart. Van nu aan klinkt door alles, wat van haar
uit zal gaan, een toon die, soms fanatiek, maar altijd oprecht, getuigt van het geloof
en den vrede, die haar bezielen. IJverzuchtig zooals zij, de anders altijd zoo meegaande
en welwillend oordeelende, optrad tegen ieder, die maar even aan den roem van haar
Friedrich te kort deed, zoo zal zij nu gaan ijveren tegen alles wat tegen haar geloof
indruischt. Haar afgod Goethe is voor haar - zooals voor meer roman-
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tici na hun bekeering tot het katholicisme - niet alleen van zijn voetstuk gevallen
maar kan geen goed meer doen. Zij oordeelt soms zoo bitter over hem dat het is of
zij den ‘Ouden Heiden’ voor haar vroegere vereering van zijn werk en persoon wil
laten boeten. Het brandende hart van deze vrouw, dat leefde van liefhebben en zich
geven, dat het romantische verlangen naar geluk en heimwee naar het eeuwige, daarin
zocht te bevredigen, heeft nu een altaar meer om aan te offeren, om zich aan over te
geven en te aanbidden. Een soort godsdienstig mysticisme kleurt van nu aan haar
beschouwingen. Wel wordt haar blik op de dingen bekrompener en eenzijdiger maar
haar zieleleven daarentegen steeds inniger en dieper. De bespiegeling wordt bij haar
nooit ziekelijke zelfbespiegeling en heeft geen ontbindende elementen in zich, daar
zij zichzelve nooit als middelpunt van haar gedachten stelt, tenzij om zich te louteren.
De eenzaamheid wordt haar steeds liever. ‘Die eigene Seele ist eine nie zu
erschöpfende Fundgrube von Arbeit und Genusz, so bald man es versteht einsam zu
sein’, is een van haar ondervindingen, ook dat niets zoo versterkt, verkwikt en verheft
als eenzaamheid. Zij is op weg, verklaart zij, ‘im Herzen überschwenglich glücklich’
te worden.
Het geestelijk leven, de geestelijke ontwikkeling van den mensch beschouwt zij
dan ook als het meest noodige in het leven. Door liefhebben, denken en bewonderen
heeft zij zich een geluk veroverd, dat geluk, waarnaar haar ziel steeds heeft gedorst,
en gevoelt zij dat niets haar meer kan deren. Als zij in de brieven aan haar intieme
vriendin een enkelen keer een toon van mismoedigheid heeft laten doorklinken,
waartoe zij waarlijk wel aanleiding heeft, volgt daarop dadelijk iets als het volgende:
‘Aber wenn ich mein auserwähltes Glück wonach Millionen Frauen sich vergeblich
sehnen nicht erkennen oder weniger schätzen wollte, wäre ich da nicht das
undankbarste Geschöpf unter der Sonne?’ of ‘Das Schönste Glück einer Frau ist mir
auf Erden geworden. Keine Macht, kein Geschick kann mir rauben was ich empfand
und erkannte. Ich trage es für die Ewigkeit.’
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Faust is bereid te gronde te gaan als hij het oogenblik zal smeeken nog te vertoeven,
wijl het zoo schoon is. Dat schoone oogenblik is voor hem aangebroken bij de
erkentenis:
‘Es wird die Spur von meinen Erdentagen
Nicht in Aeonen untergehn.’

Die erkentenis is het besef het tijdelijke in het leven te hebben overwonnen. Zoodra
dit besef tot den mensch komt is er harmonie tusschen zijn willen en kunnen en de
ware zelfverwezenlijking. Want de mensch verwezenlijkt zich als hij zich geeft aan
wat hij liefheeft, aan zijn kunst, zijn ideaal, of een geliefd wezen. Niet de ontvangende
maar de gevende liefde doet de ziel leven. En de levende ziel overwint het leven,
door zich dat te verovereu, wat door het tijdelijke haar niet kan worden ontnomen.
Wel had Dorothea in dien Keulschen tijd al haren moed en haar sereen boven het
leven staan noodig. Zij leefde er in de meest volslagen afzondering, in verlangen
naar den geliefden man en in geldelijken nood. En toen zij Friedrich eindelijk thuis
verwachtte, steeg de nood het hoogste. Zij kreeg bericht dat hij te Parijs zwaar ziek
lag en al zijn geld had opgebruikt. Toen deed zij iets, dat haar buitengewoon zwaar
viel en vroeg aan haar vriendin onder duizend verontschuldigingen, geld te leen. Zij
zou het haar spoedig teruggeven, in de toekomst zou alles beter gaan, er is uitzicht
op een betrekking voor Friedrich aan een op te richten inrichting voor onderwijs,
maar op het oogenblik weet zij geen raad meer.
Twee maanden later is zij een en al jubel dat zij Friedrich weer terug heeft, maar
met die school wil het weer niet vlotten. Daar is ook nooit iets van gekomen, evenmin
als van een professoraat te Würzburg, waarop Friedrich hoopte1).

1) Wel werd hij in 1806 eindelijk nog aan de school benoemd. ‘Le sieur Schlegel’ luidde die
benoeming ‘est nommé professeur de la seconde chaire des belles-lettres de l'école secondaire
commerciale de second degré de la ville de Cologne.’ Maar Friedrich sloeg haar af omdat
hij haar beneden zich vond, waarmede Dorothea het eens was.
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Zijn stemming werd door al die tegenspoeden niet aangenamer, bitter is hij niet
geworden, verzekert hij, maar omdat leven en wereld hem onverschillig zijn geworden
en hij aan niets meer van harte aandeel neemt. Voor een zoo geestdriftige natuur als
die van Dorothea moet juist deze stemming een kwelling zijn geweest. Met dit niet
meer aandeel nemen, begint bij hem in alle opzichten de achteruitgang; de
tijdgenooten, die hem gewaardeerd hadden, zagen hem met leede oogen steeds
gemakzuchtiger en meer materieel in zijn genietingen worden.
In 1805 viel aan Dorothea een groote vreugde ten deel, namelijk een bezoek van
haar zoon Jonas. Eerst stond hij wat vreemd en wantrouwig tegenover haar, maar zij
heeft hem spoedig weten te winnen. De schaduwzijde van dit bezoek was evenwel
dat zij nu ook haar Philip een poosje aan den vader moest afstaan, wat juist samenviel
met een nieuwe reis van Friedrich, zoodat zij dubbel eenzaam achterbleef. Zelfs
ontbrak het haar aan vrouwelijke bediening, een oude Keulenaar was alle hulp, die
zij had.
De nieuwjaarsdag van het jaar 1807 vindt haar nog steeds te Keulen, halfziek en
overspannen van het vele werken. Zij had onder allerlei moeiten en ontberingen aan
haar Corinnevertaling gewerkt, terwijl Friedrich op het landgoed der schrijfster van
de Corinne logeerde om daar in gemakkelijke zorgelooze omstandigheden zich rustig
aan zijn studie te kunnen wijden. Toen nu noch Kerstmis noch Nieuwjaarsdag haar
eenig teeken van leven zijnerzijds brachten, werd dit haar te machtig en beklaagde
zij zich tegen haar man over zijn onachtzaamheid, iets waartoe zij niet licht zal zijn
overgegaan.
De brieven, die zij uit Berlijn van Philip ontving, waren een nieuwe bron van zorg.
Wat was natuurlijker dan dat de jongen onder den invloed zijner omgeving katholieke
sympathiëen was gaan koesteren? Maar in het joodsche tehuis van zijn vader werden
die niet geduld en ook de oudere broeder vond hierin aanleiding tot bittere
twistgesprekken. Philip beklaagde zich bij de moeder over deze dingen, het was hem
niet te doen om aanstoot te
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geven maar hij kon zijn overtuiging evenmin verloochenen. De brief, dien zijn moeder
hem hierop schreef, is een model van verstandig optreden in deze kiesche zaak,
waarin zij hem drong trouw te blijven aan zijn overtuiging, maar hem tevens ernstig
waarschuwde tegen eenzijdig en ergernisgevend ijveren en vooral tegen den geest
van zelfverheffing en betweterij, dien zij in zijn ijveren meende te bespeuren.
De verhouding tusschen de broeders schijnt hierna beter te zijn geworden en
spoedig openbaarde zich bij beiden dezelfde neiging. Jonas legde zich namelijk op
het schilderen toe en de jongste mocht soms voor den oudsten de verf wrijven. Toen
Jonas nu eens vroeg ‘zou je ook niet schilder willen worden?’ antwoordde Philip
volmondig ja. Vader Veit gaf zijn toestemming hoewel hij zijn zoons liever in een
andere richting geleid had en ook Dorothea bewilligde in het plan, mits Philip eerst
het gymnasium afliep. Later studeerden de beide broeders gelijktijdig aan de
Akademie voor beeldende Kunsten te Dresden.
Na een afwezigheid van een halfjaar had Dorothea haren Friedrich terug en maakte
zij nog eens weder een gelukkiger tijd door. Hij schreef aan zijn boek ‘Ueber die
Sprache und Weisheit der Indier’, terwijl Dorothea van den morgen tot den avond
vertaalde aan de vier dikke deelen van Corinne. Maar hard werken was haar nooit
te veel, hoe haar stemming was zien wij uit het volgende briefje:
‘Wir suchen mehr zu gewinnen und minder zu brauchen als ehedem, aber das
gelingt nur so, so. Wir haben uns herzlich lieb, das gelingt viel besser.’
De vertaling verscheen nog hetzelfde jaar als het origineel onder den naam ‘Corinne
oder Italien.’ Aus dem Französischen der Frau von Staël übersetzt von Friedrich
Schlegel.
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VII.
Weenen en Frankfort.
Weder zou Dorothea haar tenten moeten oprollen en zich reisvaardig maken om te
trachten in een nieuwe omgeving wortel te schieten. Friedrich meende in Weenen
een toekomst te zullen hebben en trok in April 1808 daarheen om die voor te bereiden.
Met een bedrukt hart - het scheiden van haar geliefde Rijnoevers viel haar zwaar en
de toekomst was heel onzeker - bleef zij achter om de kleine huishouding op te
ruimen. In deze omstandigheden vond zij nog den moed op een blijkbaar
neerslachtigen brief van haar man het volgende te antwoorden.
‘Fasze immer wieder neuen Muth, mein Geliebter. Denk doch zurück wie vieles
wir erreicht haben, ja mehr haben wir erreicht als wir uns anfangs gar vorgesetzt.
Unsere Augen trugen uns ja nicht so weit als wir wirklich durch himmlische Hülfe
nun erreichten, Friedrich, wer kann uns denn jetzt schaden? Und auf Zeit meines
Lebens arm zu sein, bin ich wenigstens mehr als je gefasst. Also um meinetwille
habe keine Angst, würdige mich ruhig zu sein meinetwege. Freilich näherst Du dich
einem lang erzehnten Ziel und dieser so ahndungsreicher Augenblick musz Deine
Seele allerdings ganz erfüllen und kommt Dir dadurch wie Schwermuth vor. Aber
warum nennst Du dieses Ziel Deinen letzten Wunsch und warum einen irdischen?
Der Wunsch immer mehr Gottes Willen zu erkennen und nach allen Kräften zu
erfüllen, der wird Dich nicht verlassen und in immer andrer Gestalt Dich stärken und
antreiben bis in den Tod’
Zij zou hem in Augustus volgen en onderweg te Dresden vertoeven om haar zonen
op te zoeken. Door den toestand, waarin het land verkeerde, was die reis een heele
onderneming voor een vrouw alleen.
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Sulpiz Boisserée bracht de, onder tranen van Keulen scheidende, met een wagen tot
Linz, daar nam zij de boot naar Coblenz. De boot was vol soldaten, lichtgewonden,
die in de oorlogen van Napoleon mee hadden gevochten. Zij zongen soldatenliederen
en vulden de ruimte met den walm van hun pijpen. Dorothea, den hoed diep in de
oogen gedrukt, zette zich schuchter tusschen hen in, gekweld door verdriet, later
tevens door honger en dorst. Een jong soldaatje bood haar medelijdend zijn
brandewijnflesch aan, waarvoor zij vriendelijk bedankte. Blijde aanvaardde zij
evenwel een stuk wit brood van een beleefden huzaar, want aan boord was enkel
zwart brood te krijgen dat zij niet kon verdragen. Hierop moest zij den geheelen dag
teren.
Om Dresden te bereiken moest zij dwars door het geheele fransche leger, dat uit
Silezië kwam. Van uit Bamberg, waar zij Caroline Paulus vond en de ontgoocheling
doormaakte te voelen dat zij de vriendin in geestelijk opzicht verre over het hoofd
was gegroeid en deze in opvattingen en levensgewoonten veel verder van haar afstond
dan zij vermoed had, huurde zij een wagen, die haar over slechte wegen tot Hohenstein
aan de Saksisch-Beiersche grens bracht. Verder durfde de koetsier niet gaan want
hij had onderweg gehoord dat het fransche leger in aantocht was, en vreesde dat dit
beslag op de paarden zou leggen. Dorothea was genoodzaakt een kamer in de herberg
te nemen. Dagenlang bleef zij daar, kreeg slecht voedsel, durfde de kamer niet verlaten
wijl de herberg en het plaatsje vol soldaten waren en kon geen gelegenheid vinden
verder te trekken, ten slotte ging zij in haar radeloosheid naar den plaatselijken
kommandant. Deze was niet thuis maar zijn vrouw en dochter, die letterkundig
ontwikkeld waren, kenden den naam van Dorothea Schlegel en beloofden haar, haar
zaak te behartigen. Nu kreeg zij een pas en gelegenheid dien avond om tien uur verder
te trekken. Maar de reis ging nog niet van een leien dakje, gedurig moest zij met geld
en goede woorden haar koetsier bewegen haar verder te brengen, de angst voor de
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soldaten, door wier reien zij steeds heen moesten trekken, was oorzaak van
aanhoudende strubbelingen en oponthoud, eindelijk, eindelijk bereikte zij Dresden.
In deze zware uitputtende dagen had de arme nog een offer aan haar liefde te
brengen, dat haar zeker heel zwaar is gevallen.
In ‘Sehnsucht und Ruhe’, het dichterlijk tweegesprek in de Lucinde, laat Schlegel
zijn Lucinde verklaren, ‘so wird einst ewig ernster Tag des Lebens warme Nacht
zerreiszen wenn Jugend flieht und wenn ich Dir entsage...’ Ook hierin moest Dorothea
aan het romantisch ideaal getrouw blijken te zijn.
Tot dien tijd schijnt Friedrich, bij al zijn zwakheid van karakter, in zijn gevoelens
voor Dorothea onwankelbaar te zijn geweest, als men een paar wonderlijke briefjes
uitzondert, in den tijd te Jena geschreven aan Caroline Paulus, die aan een vluchtig
liefdespelletje zouden kunnen doen denken met het kokette vrouwtje, wier reputatie
niet tot de allerbeste behoorde. Hieromtrent is evenwel niets anders bekend dan wat
die tamelijk raadselachtige briefjes zouden kunnen doen vermoeden. In ieder geval,
als er dan al iets bestaan heeft, zal Dorothea het wel niet geweten hebben. Maar nu
kreeg zij, die vol vertrouwen en verlangen onderweg was naar haar man, te Frankfort
een brief van hem, waarin hij openlijk met nauwgezette oprechtheid haar bekende
zeer sterk onder den indruk van een andere vrouw te zijn gekomen. Waarschijnlijk
was deze vrouw Christine von Stransky geb von Schleich, iemand met zeer mystieke
neigingen, die door de romantische opvattingen, die zij huldigde, versterkt werden.
In 1824 liet deze Christine zich van haar man scheiden en bleef met haar zes kinderen
in kommervolle omstandigheden achter. Schlegel heeft haar tot zijn dood geldelijk
ondersteund. Zijn tienjarige briefwisseling met haar loopt uitsluitend over
onderwerpen, het zieleleven rakend en over mystieke ondervindingen. Dorothea had
de geestkracht op deze bekentenis het volgende te antwoorden.
‘Mein liebster Mann, ich sage Dir den innigsten Dank
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für die Mittheiling des Gefühls welches Dich jetzt bewegt: Ich verstehe Dich, Du
wärest nicht der den Du bist wenn Diese Erscheinung Dich nicht getroffen hätte:
Und Alles was in Dir lebt ist gut und rein. Für mich sei nicht bange. Jene alte
Heftigkeit hat der groszen Weihe weichen müssen, wer die Himlische Ruhe einmal
genossen hat, hat sich selber, alle seine Gedanken, Worte und Werke in jedem
Augenblick der heiligsten Dreifältigkeit aufzuopfern, der ist in einem Hafen wo kein
Sturm ihn trifft. Trennen kann Uns nichts in der Welt, wir sind in Gott vereinigt,
Seelen die Dich zu finden, zu lieben wissen und Deiner Würdig sind, können mir
nicht hinderlich sein, ich begrüsse sie schwesterlich. Ein einziges nur liegt meinem
Herzen dabei auf, nämlich das keine Verbindung in der Welt Dich wieder von Deiner
einmal erwählten Thätigkeit abwärts führt oder auch nur aufhält, nicht einmal Deine
Verbindung mit mir. Dein Leben, Deine Zeit gehört Deiner grossen Bestimmung.’
Als wij weten hoe deze vrouw zich soms beklaagde over haar heftige begeerten
en haar ijverzuchtig temperament, zullen wij moeten erkennen dat op die begeerten
en dat heftige temperament, wel een groote overwinning werd behaald. En dat dit
geen schijn of vluchtige opwelling was bewijst het feit dat zij in haar testament het
door Auguste Buttlar geschilderde portret van Friedrich aan Christine von Stransky
vermaakte. Dit portret bevindt zich thans in het Bonifaciusklooster te München.
Te Dresden genoot Dorothea van de gastvrijheid van Schlegel's zuster, Charlotte
Ernst, bij wie zij een vriendelijk tehuis vond en van het gezelschap harer beide zonen.
Ook Jonas was haar nu veel nader gekomen, want tot haar innige blijdschap waren
ook in hem neigingen ontwaakt, die hem naar de katholieke kerk dreven. Steeds meer
zou blijken dat haar kinderen ook in geestelijken aanleg geheel de kinderen der
moeder waren. Ook in hun kunst openbaarde zich bij beiden de romantische neiging
vooral godsdienstige onderwerpen en het liefst Madonna's uit te beelden. Dit maakte
het Dorothea gemakkelijk later
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geheel in hun kunstopvatting mede te leven. Hoe zij naar den geest aan haar verwant
waren, blijkt o.a. uit een briefje dat Philip haar schreef naar aanleiding van het
sneuvelen van Theodor Körner, dat hem eerst diep heeft getroffen maar waarover
hij zich troost door de gedachte hoe heilzaam en noodwendig Körner's vroege dood
was voor zijn aardsche loopbaan en voor het heil zijner ziel. ‘U weet’, herinnert hij
haar, ‘hoe Körner, toen hij onlangs bij ons was, verzekerde overtuigd te zijn dat het
hem in dezen veldtocht goed zou gaan. En zoo ging het ook en nog beter dan hij had
kunnen vermoeden.’ Als Philip evenwel zoo ver gaat later zijn kunst te willen opgeven
om geestelijke te worden, is zij hevig over dit besluit ontsteld en raadt het hem met
dringende woorden af. De vrome ‘Gesinnung’ schrijft zij is toch aan geen stand
verbonden.
Eindelijk is Dorothea, einde October, bij haar man te Weenen en nu begint voor
haar een nieuw leven. In Weenen vindt zij een kring van jonge letterkundigen, waarin
haar geest en talenten gewaardeerd worden. Jonge dichters lezen haar hun werk voor
en hechten veel waarde aan haar oordeel. Vooral Joseph von Eichendorff schijnt
sterk onder haren invloed te hebben gestaan. Hij is haar altijd dankbaar gebleven
voor de verbeteringen, die zij in zijn eersten roman had aangebracht. Haar kleine
woning, vier trappen hoog, waarin de woonkamer slechts door de slaapkamer heen
bereikt kon worden, werd weldra een middelpunt van geestelijk en letterkundig leven.
Het was als een herleving van den Jenaërtijd.
En nu kreeg in 1809 Friedrich werkelijk, tot Dorothea's uitbundige vreugde, een
benoeming en wel tot sekretaris aan het keizerlijk hof. Zij is zelfs praktisch genoeg
geweest, hem toen de zaak nog hangende was, aan te raden geen uitnoodigingen tot
diners af te slaan, want meent zij, de groote heeren herinneren zich iemand het beste
aan tafel. Hij werd nu als oorlogssekretaris aan Metternich toegevoegd. Wel was het
een eigenaardige sprong, dien hij maakte van een wetenschappelijken naar
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een politieken werkkring maar de groote gebeurtenissen in dien felbewogen tijd
drongen allen met het politiek gebeuren mede te leven. Tot nog toe had Dorothea dit
betrekkelijk weinig gedaan. Wel voelde zij den ernst der tijden en had o.a. verklaard
dat boeken als zij kon schrijven in een, zoo aan geheimenissen en toekomstige dingen
rijken tijd, niet behoorden te worden geschreven, maar in haar bestaan van onverpoosd
hard werken en eeuwigdurende zorgen vond zij geen tijd of gelegenheid tot eenige
bemoeiing met publieke aangelegenheden, zelfs al zou zij zich hiertoe aangetrokken
hebben gevoeld. Dit laatste is evenwel twijfelachtig, tenzij zij zich op filanthropisch
gebied had kunnen bewegen, want al was de hulpbieding der vrouwen in den nood
der tijden groot in die dagen, een vrouw als Rahel Varnhagen b.v. die zich daarbij
ijverig weerde, beperkte zich toch geheel tot het lenigen van armoede.
Nu evenwel staat Dorothea niet langer als toeschouwster tegenover het
wereldgebeuren. Als de oorlog met Frankrijk is uitgebroken, moet Friedrich als
oorlogscorrespondent mee naar het hoofdkwartier en nu is het Dorothea, die al haren
invloed aanwendt om een betere oorlogsberichtgeving te verkrijgen. Zij smeekt hem
te bewerken dat het volk niet langer door onware overwinningsberichten worde
misleid.
Een eeuw later zou zij weder met dezelfde smeekbede haar stem hebben kunnen
verheffen. Terwijl Dorothea alleen te Weenen was achtergebleven, moest zij
medemaken dat de stad voor een deel door de Franschen werd platgeschoten, iets
dat haar hevig schokte; Friedrich was intusschen naar Hongarije vertrokken en zij
had de voldoening hem te Pesth te kunnen bezoeken. Daarna te Weenen teruggekomen
huurde zij een ruimere woning en verwachtte haar zonen daarin een poosje bij zich
te kunnen hebben. Na korten tijd betrad zij een oase in haar leven, achtereenvolgens
zag zij haar man en haar beide zonen in haar woning terugkeeren en na een periode
van strijd en
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twijfel bij den oudste, smaakte zij de verrukking dat beiden tot het katholicisme
overgingen.
Het was niet alleen haar eigen invloed geweest, die dit bewerkt had, zelve stond
zij onder dien van den redemptoristenpater Clemens Hofbauer, een man die door
den paus in 1909 heilig zou worden verklaard en die door zijn stadgenooten als de
apostel van Weenen werd vereerd. Deze man, die het vermogen scheen te hebben
zielen als was in zijn handen te kneden, had ook de zorg over de zielen der twee
jonge schilders op zich genomen, waarin hij trouwens een zeer gewillig materiaal
had gevonden. Vooral Philip had al zeer jong naar het Katholicisme overgeheld.
Beiden lieten zich te Weenen doopen en het hart der moeder was een en al jubel.
Gedurende vele jaren had zij zich trouw en eerlijk beijverd bij beide zonen voor den
vader die achting en liefde aan te kweeken, die deze waarlijk wel verdiend had èn
aan hen èn aan de vrouw, die hem verliet. Want op kiesche wijze was hij steeds voor
haar blijven zorgen en keurde haar intimiteit met den zoon, die in zijn huis was
opgegroeid, onvoorwaardelijk goed. En toch hoe dankbaar zij zich hiervoor jegens
hem betoonde, liet zij toe dat hem het grievendste leed van zijn leven werd aangedaan
en deed het fanatisme, dat op dit tijdstip haar gloeiende ziel verteerde, haar uitroepen
dat het zou gebeuren en niets ter wereld het zou kunnen verhinderen. Hoe Veit het
gebeurde opnam, weten wij uit een brief door hem aan zijn zonen geschreven. Hij
is bereid over het voorgevallene een sluier te werpen en niet op te houden zijn zonen
lief te hebben, al zijn zij dan ook op godsdienstig gebied niet langer eensdenkend.
Er is maar één moraal en die leert: heb uw naasten lief als u zelven. Die moraal is
voor alle menschen en alle naties dezelfde, maar van het begin der wereld af zijn er
verschillende godsdiensten geweest en als de godsdiensten slechts door de tolerantie
worden verlicht en met de moraal hand in hand gaan, doen zij elkander geen afbreuk.
Als zijn kinderen en hij dus op het punt der moraal dezelfde grondbeginselen
belijden, zal het verschil in gods-
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dienstige overtuiging hen niet scheiden. Zij moeten evenwel niet gelooven, dat de
millioenen menschen, die op godsdienstig gebied anders denken dan zij, godvergeten
zondaren zijn, die geen deel kunnen hebben aan de eeuwige zaligheid. Want dit
geloof scheidt den vriend van den vriend, den vader van zijn kinderen, den man van
zijn vrouw.
Een brief die ons eerbied voor den schrijver inboezemt, die zoo zijn persoonlijke
gekrenktheid terzijde zet. Maar aan den anderen kant, als wij den bedaarden,
toleranten, wat nuchteren geest, die uit deze opvatting spreekt, eens vergelijken met
de dweepende hartstochtelijkheid van Dorothea, ook in haar godsdienstige
sympathieën, begrijpen wij des te meer welke niet te overbruggen klove tusschen
deze twee menschen moest gapen, bij alles wat het gemoedsleven gold.
In later jaren, als de felste hartstochten zullen hebben uitgewoed, als de ouderdom,
die in herinneringen leeft, den gelouterden geest zachter en eerlijker over die
herinneringen doet oordeelen, zal ook deze vrouw het eens zoo oproerige hart kunnen
dwingen tot een nederige bede om vergeving aan den man, wien zij zulke harde
slagen heeft toegebracht. Kort vóór zijn dood in 1819 ontving Veit van zijn vroegere
vrouw een aandoenlijken brief, die voor het eerst door Ludwig Geiger in de Deutsche
Rundschau van Juni 1911 werd gepubliceerd en waarin o.a. het volgede voorkomt:
‘Klage Du Dich ja über nichts an, Du kannst wohl ganz ruhig sein und Dich in
Deinen ohne hin groszen Schmerzen und körperlichen Leiden des innern Friedens
im Bewusztsein Dich erfreuen dasz Du an Nichts Schuld bist. Ich weisz nur zu wohl
dasz meine Starrkopfigkeit, mein Eigensinn und Heftigkeit, meine unseelige Unruhe,
Unzufriedenheit und Phantasterei ein gewisses sträfliches Treiben nach etwas
Fremdem, Unbekanntem mich umhertrieb und ich allein bin Schuld an unsere
Trennung und an Alles was Gott mir verzeihen wolle wie Du es verziehen hast.’
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Al gaat deze zelfbeschuldiging te ver, wij voelen er den drang in. goed te maken en
troost te geven aan den vereenzaamde. (Want Veit heeft nooit gedaan wat zij hem
eens gaarne had zien doen en is nooit hertrouwd.)
En steeds breidde de kring der Schlegels te Weenen zich uit. Tieck, Brentano, de
oude parijsche vriendin Helmina von Chézy, gravin Julie Zichy, een zeldzaam
schoone, zeer ijverige jong gestorven Katholieke, Eichendorff en verscheiden andere
jonge Oostenrijksche dichters, verkeerden allen vriendschappelijk in Dorothea's
woning en allen getuigden van den gezelligen en hartelijken toon, die daar heerschte,
vooral door toedoen van Dorothea, bij wie nooit de goede huisvrouw door de
letterkundige vrouw werd geschaad, maar wier ontwikkelde geest de huisvrouw op
een hooger plan stelde. Friedrich nam wegens het verkeer met de groote wereld,
waarin zij nu verzeild waren geraakt, het hem van rechtswege toekomende ‘von’
weer voor zijn naam. ‘Dat is nu Oostenrijksche stijl’ verklaarde Dorothea aan haar
zonen. Ook Schlegel deelde in de algemeene gunst, de geheele voorname wereld van
Weenen was bij zijn lezingen tegenwoordig. Die lezingen waren letterkundig maar
godsdienstig getint. Hij had vooral een groot damespubliek onder zijn gehoor, maar
was genoeg wetenschappelijk man om nooit naar goedkoope populariteit te streven
of wat men noemt ‘in de mode’ te willen zijn.
Tot wat het ideaal van Dorothea was, datgene waartoe zij steeds bij hem aandrong,
waarvoor zij hem zooveel mogelijk alle moeilijkheden en zorgen uit den weg ruimde,
dat hij namelijk al zijn opgezamelde kennis, de vrucht van al zijn zoeken en denken,
in een groot, de wereld verrijkend boek, zou nederleggen, daartoe is hij nooit
gekomen. Al zijn arbeid bleef fragmentarisch.
Het gewichtige jaar 1813 brak aan en ook Dorothea moest haar offer aan het
vaderland brengen, haar zoon Philip nam dienst in het leger. Dorothea hield zich
moedig, ‘waarom zou ik onder zooveel duizenden moeders de eenige willen zijn,
die niet het liefste moest offeren?’ vroeg zij, maar Wilhelm von Humboldt, die haar
in dezen
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tijd meermalen bezocht, getuigde dat zij in weerwil van haren moed, ontzettend leed.
Johannes, die te Rome werkte, nam geen dienst, hoewel de moeder steeds in angst
leefde dat hij op een goeden dag gelaarsd en gespoord voor haar zou staan en de
tijding brengen dat hij eveneens onderweg was om het vaderland te gaan verdedigen.
Schlegel schreef aan zijn broeder dat het besluit van Philip zijn vrouw veel gekost
had ‘maar’ voegt hij er aan toe ‘gij weet hoe vastbesloten zij altijd is tot alles wat
goed is.’ In 1815 kwam de zoon, na veel gevaren te hebben doorstaan, na in den
volkerenslag bijna gewond te zijn geweest en mede Parijs te zijn binnengetrokken,
ongedeerd bij de moeder terug. Hij ging nu even als zijn broer naar Italië en sloot
zich daar met hem aan bij de door Goethe zoo gehate Nazareners, een groep
kunstenaars, die zich om Overbeck schaarde en in het verlaten klooster San Isidoro
te Rome een soort kloosterlijk kunstleven leidde. Bij hen was het vooral om het
godsdienstig element in de kunst te doen. De brieven van Dorothea aan haar jongens
uit dezen tijd handelen, behalve over praktische dingen, waarbij zij moederlijke
raadgevingen uitdeelt, over kunst en nog eens kunst. Zij leefde geheel met hun streven
mede en trachtte op de hoogte te blijven van alles wat hun vak betrof. Dat haar
beschouwingen eenzijdig zijn en verre van wat wij artistiek zouden noemen, spreekt
vanzelve, toch had zij gevoel voor kunst en schoonheid, dit bewijst onder anderen
haar verrukking toen zij te Keulen de schilderijenverzameling van de gebroeders
Boisserée had gezien, maar haar oordeel wordt geheel bëinvloed door bekrompen
godsdienstige en ethische motieven. Hierin werd zij versterkt door Friedrich, die o.a.
beweerde dat het bederf der kunst begint bij Rafaël, Titiaan, Correggio, Michel
Angelo, om daartegenover de kerkelijke en kloosterkunst uit een voorafgaand tijdperk
te verheerlijken.
In 1816 wordt Schlegel toegevoegd aan het Oostenrijksche gezantschap bij den
Duitschen bondsraad te Frankfort en zal Dorothea dus weder aan een nieuwe
omgeving moeten trachten te wennen. Hij gaat dadelijk heen en zij
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zal hem volgen. Maar nu doet zij iets, dat getuigt van het reeds besproken romantisch
gevoel van schuld en boete, ook in haar aanwezig. Zij schrijft Friedrich namelijk een
briefje, waarin zij hem meldt vrijwillig het besluit te hebben genomen niet voor
Paschen af te reizen. Als zij bedenkt hoezeer zij in haar leven heeft gedwaald, hoe
zij met heftigheid alles naar zich toetrok wat haar hart begeerde, en hoe onverdiend
zij is gezegend geworden, voelt zij den drang nu ook iets voor God op te offeren, en
zij kan geen grooter offer brengen dan haar ongeduld en haar heimwee naar den
geliefden man nog eenigen tijd te bedwingen.
Men zou gedacht hebben dat Friedrich nu eindelijk rust had gevonden en de tijd
der kwellende zorgen nu voorbij was. Helaas, zijn moeielijk karakter verwikkelde
hem in onaangenaamheden met zijn superieuren en in 1818 vinden wij hem weder
te Weenen, uit zijn ambt ontzet.
Maar nu is Dorothea niet bij hem, twee heerlijke jaren bracht zij bij haar zoons te
Rome door. Karoline von Humboldt, die tegelijkertijd in Italië vertoefde, schreef
aan haar man dat Dorothea niet alleen op haar jongens maar op het geheele
kunstclubje, waarmede zij in aanraking kwam, den meest weldadigen invloed
uitoefende. Vooral haar zonen wist zij aan te sporen verdraagzamer en beminnelijker
jegens anderen te zijn, want zij had ontdekt dat de Veit's niet zeer populair waren en
daaronder leden. In 1818 kwam ook Friedrich met vorst Metternich naar Rome, maar
enkel voor een zeer kort verblijf. Hij had weder een nieuwe illusie, namelijk die van
in Italië te blijven als directeur van een Oostenrijksche kunstakademie, die te Rome
gesticht werd. In zijn plaats werd evenwel een Italiaan benoemd en hij mocht
onverrichter zake naar huis gaan. Nooit, schreef hij aan zijn broeder, was hem een
afscheid zoo zwaar gevallen als dit, toen hij in alle vroegte aan den Monte Trinita
voorbij reed, waar zijn vrouw vertoefde, die hij moest achterlaten. Te Weenen
teruggekomen, gevoelt hij zich vooral den eersten tijd melancholiek, zijn gezondheid
is niet schitterend en hij verlangt er naar zijn vrouw weer bij zich te hebben. In 1820
zijn beiden dan ook
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weer vereenigd, maar langzamerhand beginnen de oude geldzorgen zich weer te
doen gelden en wordt de hulp van broeder August Wilhelm nogmaals dringend
ingeroepen, terwijl Friedrich allerlei moeielijkheden met zijn uitgever ondervindt.
Maar de zwaarste slag wordt hem nu door de hand van dien geliefden broeder
toegebracht, een slag waarvan hij zich niet meer zal herstellen. In 1827 namelijk
schrijft deze, wien de katholieke opvattingen van den jongsten broeder reeds lang
hebben geërgerd, hem dat hij hem op de wijze der oude Romeinen als letterkundig
bondgenoot niet alleen openlijk de samenwerking opzegt, maar hem zelfs in het
vervolg met spot of argumenten hoopt te bestrijden. De vriendschappelijke verhouding
kan op het gebied van het dagelijksch leven, meent hij, blijven voortbestaan.
Het is aandoenlijk in de brieven van Friedrich te lezen hoezeer hij gegriefd is door
deze handelwijze, die door tijdgenooten met den naam van broedermoord werd
bestempeld. Die broederlijke samenwerking was altijd Friedrich's glorie, hij genoot
er van dat de naam van den broeder, aan wien hij zich altijd zoo nauw had verbonden
gevoeld, met den zijnen, in de gedachte van het publiek een eenheid vormde. Hij
meende, in een sfeer van wetenschappelijken arbeid te leven, die met partijstrijd niets
te maken had. Onder hen, die zijn lezingen bijwoonden was een groot aantal
protestanten. ‘Ons samenwerken is reeds iets historisch geworden’ schrijft hij, ‘maar
er bestaat geen gevaar dat iemand den arbeid van een onzer voor werk van den ander
zal aanzien, daar ik nooit uw virtuositeit heb kunnen bereiken.’ Hij smeekt den
broeder de uitvoering van zijn voornemen op te schorten tot zij elkander zullen
hebben gesproken. Een tamelijk hatelijke brief was het antwoord. Spoedig bleek dat
van de zijde van August Wilhelm een scherpe openlijke kritiek op Friedrich's
antifilosofische en antihistorische beweringen in bewerking was ‘maar’ schrijft de
oudste, ‘ik ga hier niet verder op door voordat mijn kritiek openlijk is verschenen,
het pikante zou er anders voor u afgaan.’
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Wel pijnlijk om te lezen deze briefwisseling, na al de hartelijke echt vertrouwelijke
brieven, die gedurende zooveel jaren tussschen de broeders heen en weer gingen.
Toch was de breuk zelfs nu nog niet volkomen. Een ellendige geldquaestie was
noodig om de verhouding onherstelbaar te maken. Friedrich schijnt het geduld van
Wilhelm te hebben uitgeput door zich maar steeds om terugbetaling van een
betrekkelijk onaanzienlijke som te hebben doen manen. De toon der brieven, daarover
handelend, wordt steeds onaangenamer. ‘Du meldest mir’ hoont de oudste, ‘Du habest
das Christenthum zum innersten Beruf Deines Lebens gemacht. Zu dieser Wahl
wünsche ich Dir von ganzem Herzen Glück, denn die unfehlbare Wirkung davon ist
die Besiegung aller sinnlichen Triebe und selbstischen Leidenschaften, gewissenhafte
Leistung aller Verbindlichkeiten, enz.’
Maar Friedrich had het ook wel heel bont gemaakt, reeds tien jaren lang had hij
die terugbetaling steeds verschoven. Den laatsten brief van Wilhelm heeft hij niet
meer beantwoord, kort na de ontvangst daarvan stierf Friedrich te Dresden waar hij
lezingen hield, plotseling aan een beroerte. Na de vele jaren van toewijding, waarin
zij soms zwaar te dragen had gehad aan haar liefde, moest Dorothea ondervinden
dat hij, voor wien zij geleefd had, ver van haar den laatsten adem uitblies. (Januari
1829).
Met ongebroken geestkracht ging Dorothea voort voor den doode te zorgen, zooals
zij het steeds voor den levende had gedaan. Zij beijverde zich er bijzonder voor dat
alles wat met de uitgave van Friedrich's gezamenlijke werken en van zijn nog niet
in druk verschenen lezingen, samenhing, geheel in den geest van den doode
geschiedde en bij alles de grootst mogelijke piëteit betracht werd. Van wanhoop of
levensmoeheid bij haar geen spoor. Integendeel, haar veerkracht is zoo groot dat zij
hoopt dat het leven haar nog eens een rozenroode bladzijde toe zal keeren. En het
lot was haar genadig en bereidde haar nog eens weder een groote voldoening. In
1830 werd haar zoon Philip, die sedert eenige jaren getrouwd was, benoemd tot
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directeur van het Städelsche Kunstinstituut te Frankfort. In zijn gezin sleet zij haar
laatste levensjaren, teruggetrokken in kalme rust. De pen heeft ze niet meer ter hand
genomen. In 1831 op zesenzeventigjarigen leeftijd is zij gestorven, tot het einde toe
rijk door den innerlijken rijkdom van haar eigen ziel. Zij, die eens in den tijd van
haar grootste zorgen en drukkende eenzaamheid had gejubeld dat het schoonste geluk
der vrouw haar ten deel was gevallen, en dat zij, wat zij eens vond, meedroeg voor
de eeuwigheid, die tot haren dood iederen levensdag een kleinood en een kapitaal
bleef schatten, schreef heel kort vóór haar verscheiden aan de vriendin harer jeugd
Henriette Herz, ‘Sei tapfer, das heiszt, wehre Dich nicht, sondern ergieb Dich in
tapfrer Heiterkeit’.
Tot haar had het leven gelachen met den lach, dien het heeft voor hen, die met
onwankelbaar vertrouwen de blauwe bloem van het ideale geluk zoeken in de stille
diepte van eigen zieleleven.
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Tamar
Door René de Clercq.
Vader en zoon.
Boogdrager,
wilddrager,
een volle bloed, een jong sterk leven,
dien niemand temt en niemand houdt,
gelijk hij, zijn schouderen schuddend, drong en wrong daareven
door het hout,
zoo wrong en wrocht nu Sjela, de jager,
zwijgend doch lachend zich los
uit de strengelarmen der stoeiende meiden,
die, sluitend weder, zongen, reiden,
wuifden achterna;
en droeg zijn buit en ronden kroezelkop
bronsrood ten rooden tenten, beurend uit de weiden
vóor Adullam. Schaduw groeide waar hij schreed. Weldra
zou 't vloeilicht van de heuvlen, van de vlakten, schuiven,
en de avond rustig over de aarde gaan.
Sjela, stappend, draaide zijn nek en, trotschgedaan,
zag uit den reidans bij het bosch
Basmath en Zilpa, de laatste, met de handen wuiven.
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Aan den ingang zijner stede stond
hoogrecht Juda, zijn vader. Met zijn armen
kruiswijze over zijne borst gevouwen,
zijn zachten baard daarover, bleef hij, tusschen barmen
en boomen, heinde en verre schouwen
in het rond.
Hem waren, van de bane, geen vreemden
aangekondigd, noch had hij boden uitgestuurd
naar Hebron, zijner maagschap woonste,
of Timna, dat veel kudden voedde;
doch hij wist hoe, onder eigen oog en hoede,
het al ten schappelijkste is en schoonste
aan huis en in de buurt.
Toezicht hield hij over wat uit veld en beemden
al binnen was, nog binnen moest.
Wijl nog de nachten zoel en veilig buiten, heerschte
er in 't kamp behagelijke rust, na de eerste
drukten van den korenoest.
Schapen dromden heen met laaggewolde buiken;
een kemeldrijver dreef zijn hooge dieren voor;
vrouwen kwamen van de bron, traag, met haar kruiken,
en voor den meester buigend trokken koutend door.
Juda, kijkend hier en ginds, had bij de rozige struiken
den boschweg door het spel der maagden afgesperd
gezien, en zag nu Sjela komen, kranig, vrank,
torsend op zijn eene schouder
den boog, op de andre het gevelde hert,
en dacht er aan hoe die zoo krachtig werd
en Tamars weduwschap een langen zomer ouder.
En ook aan Sjua dacht hij, die nu krank.
Hij wenkte. De zoon, op 't eerste teeken, trad nader,
en, na vroom begroeten, voegelijk, wachtte.
Samen nu gingen zij, een plechtig gaan, doordien
ze beide zwegen; en heerlijk was 't om aan te zien,
hoe Sjela, zijn voeten zettend, trachtte
zoo hoog te wandlen als zijn sterkgezinde vader.
En al den weg, en straks, ten geurigen avonddisch,
dien Sjua, tot op 't laatste zorgzaam zoo een moeder is,
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met stramme handen zelve nog had willen toebereiden,
was Juda dralend met zijn woord en zwegen beiden.
Toen de kranke strompelend in de deur der tent verdween
en man en zoon alleen
liet, hing de boomkruin boven hunne hoofden donker.
Welgevallig, met weemoedzacht gemonker
keek Juda vaak den jongeling aan, dan weer strak voor zich heen.
Over aarde en boomen
was de avond hoog en blauw, met groote sterren, en stond stil.
Het was een pracht om eeuwig in te staren en te droomen,
en in zijn hart te hooren wat de hemel wil.
En Juda, openend zijnen mond, sprak dus:
‘Dagen en kinderen kunnen wij niet houden.
Zij komen, zij gaan. Of ik het weren woude
Nahors dochter heeft recht op mijnen zegen en uwen kus.
Verwek uw dooden broederen zaad en naam en goederen.
Neem hunne vrouw tot uwe vrouw;
dat niemand zegge: zie, de weduw van uw broederen
lijdt smaad van eenzaamheid en druk van rouw.’
Sjela zeide:
‘Tamar is schoon, zorgvol en kuisch.
Doch Er en Onan stierven.’
‘Tamar treurt om beiden’,
sprak Juda, ‘en Sjua kwijnt. Hoe ledig lijkt dit huis!
Drie zonen had ik tot mijn vreugd gekregen.
Twee gaven, bij hun leven, bij hun dood, verdriet.
De Heer is over onze wegen:
wij morren niet.
Hebben wij alleen wat onder onze hoofden,
Jahwe heeft alles wat daarboven.
Hij neemt van onze lippen ons beloven
en vordert rekening. Sjela, wij beloofden.’
Ademend diep, zuchtte de zoon en sprak:
‘Zou ik niet rustig onder sterren slapen,
wijl ik met kwade gebruiken brak?
Zie, vader, ik heb moed en overmoed.
Storm in het woud, noch stroom in den vloed,
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dreigende man met zienlijk wapen,
noch sluipende luipaard slaan mijn hart met vreeze.
Alleen het wondere, de machten buiten mijn bereik.
Kiest gij een vrouw mij, ach, niet deze.’
- ‘Tamar niet?’
- ‘Niet Tamar.
Schoon en schrikkelijk is haar wezen.
Het lokt mij aan, hoe sterk! en tegelijk
beangstigt.’
- ‘Heerlijk zijn haar gangen.’
- ‘Heerlijk, ja, maar duister, droef.
Waar, in het rustuur, bij ruischende zangen,
vrouwen stoeien, kan zij voorbijgaan, stroef
in zich zelf gekeerd, zoo streng, dat elke lach verstommen woude’.
- ‘Een vreemde is Tamar, meest vreemd door smart.
Liederen te zingen bij een lijdend hart
heet dwazelijk als kleederen af te doen, voor koude.’
- ‘Haar lijden heeft iets hoogs, iets hards in zich,
dat troost beschaamt. Zie ik haar weenen? Eigen tranen droogen?
Rots is die vrouw. Te nacht, wanneer ik nederlig,
zijn hard op mij de stralen van haar oogen.
Vuur voel ik, uit hun kouden brand,
mijn lijf doordringen, mijn jeugd verzengen;
in mijn angstgeroep koor ik mijn keel verschorren,
zie, tast en zie mijn hals verengen,
't verdorren
van de eene hand na de andere hand.
De oogen, die der bloeders bloed bedierven,
staan staal op mij, klaar, sterk en wreedelijk vroom.
Om Nahors dochter moet ik sterven in mijn droom,
gelijk, bij klaren dage, Er en Onan stierven.’
Een lange ster verschoot. Sjela huiverde. Schroom
beving den vader, dien hij gansch niet af te schudden
vermocht.
Toen sprak hij: ‘Eenzaam doet de nacht u vinden
wat gij, in zonlicht, bij de menschen zocht.
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Kwade tong wekt kwa gedachte en achterdocht.
Zoo luister naar geen nijd, noch, ziende, leer bij blinden.
Want niet de herder volgt de kudden,
de kudden volgen hem.’
Juda had zijn zoon wel lief. Het zachte
van het blauw te nachte
lag vol en donker in zijn stem.
Sjela zuchtte: ‘In 't heimniswondre van haar blikken
kan de eene zegen zien, en de andre ramp.
Van woorden komt geen vreeze. De oogen doen me schrikken.’
- ‘Bracht ik, om kracht en leven, ziekte en dood in 't kamp?’
dacht Juda. ‘Helaas, mijn laatste.’ Zijn zorgen zwierven
heel ver, terwijl hij, dicht, zijn wordend woord bedwong.
- ‘Er en Onan stierven,’
zei Sjela nogmaals. ‘Vader, ik ben jong.’
Allengskens lijk
een eenzame eik,
bij nacht ter natte weide,
de kruin beneden treurig wordt omdoomd,
werd Juda's sterk gemoed, waar oude rouw in schreide,
door voorgevoel van nieuwe smarten overschroomd.
Zijn zoon wou hij behouden, doch hij wist geen gronden,
waarop hij Tamar tot haar maagschap heen kon zenden
en aan het recht geen afbreuk plegen.
En hij zeide: ‘Niemand heeft den dood gevonden,
mijn zoon, op 's Heeren wegen.
Wat God niet wil zal Hij bijtijden van u wenden.
Daarom, houd moed: zoolang die schrik uw hart vervult,
zoolang gij zelf geen vrouw begeert,
zoolang zal Tamar, weduwkleedren dragend, op u wachten,
zooals zij, maanden door, gedaan heeft met geduld.
Toch hoop ik dat gij dra, van uw gejaagde jachten,
tot vredigen thuis en Tamar binnenkeert,
en liefde uw dagen zaligt en uw nachten.’
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Zilpa.
Zonnebalken hingen,
vol warme kleur en geur,
langs de behangselen van getweernden
byssus, in de open tentedeur.
Werklui waschten de wolle. Zoo ze eenbarelijk gingen
liep
de schaduw van komenden en keerenden
Sjua over het lijf,
daar ze halveling waakte,
halveling sliep;
en haar matte wezen
fleurde nog op
in den weerschijn der naakte
frissche vleezen,
glansend bij het gezonde bedrijf.
Wringend uit de wrongen sijplende spatten en stralen,
tintlend door tintelend zongedrop,
wreven de mannen de vlokken
rein,
en de vrouwen, met losse lokken,
waren aan 't gieten en water halen,
in kruiken, naar de fontein.
Eenvoudig, in donkere kleederen,
schoon in hoog bewegen,
zag Tamar den arbeid toe
radend en helpend ter dege.
Want geen vernederen
docht het haar met eigen hand te toonen hoe
zij 't werk verstond en voorstond met beleid.
Vrank en vroed, paarde zij den smaak der jeugdigste
met het inzicht der bedaagden.
En wie daar goed was onder de vrouwen en maagden
voelde in het hart der vreugden vreugdigste
bij den klaren ernst van haar tevredenheid.
Wat Juda's dochteren niet deden,

Onze Eeuw. Jaargang 16

388
Reüma noch Dina, de jongstgehuwde, volbracht
zij met liefde, en geen van haar bekoorlijkheden
leed schade om vroom gebruik van kracht.
Geern zag Sjua haar klaar verschijnen
tusschen der meiden bronzige schaar;
dien edelen vorm, die vastere lijnen,
het hooge voorhoofd onder het splijtend rijke haar,
en dan het wonder ongemeene,
de oogen,
de zuivere, vol zonvermogen,
die kwamen openkijken
overal waar,
voor 't gouden 't vuur, na lang aanschouwen,
de blik moest wijken.
In
de vele schoone vrouwen
van haar geslacht wist Sjua, mede een Kainietin
niet eene
die Nahors dochter kon gelijken.
Tamar nu was groot in Israël, en goed.
Trotsch deed zij werk dat de trots niet doet.
Zij zag wie ledig ging, maar ook wie hulp behoefde.
En zoo 't geviel dat moede Hagar dralend toefde,
wijl de jongere maatjes voorthuppelden met lust,
zoo gunde zij haar geerne
zodenzate en rust,
en zelve, als een simpel dienende deerne,
greep hoog de kruik ter schouder, en volgde ter cisteerne.
Turend, zonder kommer,
naar 't geplasch, het gesleep en gekrui
van de wasschers, draagsters en dragers,
vóor de tenten ginder en hier bij de steenen bron,
lagen Kesed en Efer, haar zwagers,
uit loomheid niet eens in de lommer,
maar lang en lui
in het vette gras gestrekt en de zon.
Met schuine
blikken bleven zij uitloeren
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naar Zilpa, de dartele bruine,
die een veelverwig kleed en ongewoon
sterk glansende snoeren,
voor bloode meisjes spreidde ten toon.
Haar witte tanden lachten
bij het bliksemgauw
opgooien en keeren,
naar onder en
boven, van goud en geel en rood en blauw.
Dat was een bewonderen
betasten en begeeren,
een volgen waar de handen de vouwen brachten.
En aldoor, bij 't roemen der tinten, haar tanden lachten,
haar oogen vonkten,
de werksters treuzelden, de mannen lonkten.
Daar kwam nu Tamar, met gevulde kruik, terug,
keek even op, en sprak geen woord.
Zijlings
uitziende, ontwaarde haar iemand uit den kring,
neeg eerbiedig over, week en ging.
En, op haar voeten, de eene na de andere, ijlings
vlug,
maakte zich op en, dragend, snelde voort.
Maar Zilpa deed,
met gezwind gegooi,
kleur door kleur, plooi op plooi,
het bonte kleed
opwemelen tot sterk geschitter;
en in danspas, stralend, tergend mooi,
lachte ze wild, en, schelkeels, schimpte bitter:
‘Kijk me maar aan,
mijn roode
vreugden aan,
eeuwige rouwvrouw, bleek verdriet.
Wat zegt de wijsheid en 't vroom vermaan?
Kijk me maar aan,
met uw schijfronde oogen,
die mannen dooden,
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en vrouwen niet.
Zie, mijn kleed is fraai;
zijn hooge
kleur is fraai.
Golft niet de liefde met elken zwaai?
Zie, mijn kleed is fraai,
vol regenbogen.
Raad wie het schonk, wie zijn hart me schonk,
zijn lust is jong!
Eeuwige rouwvrouw, bleek verdriet.
Bloeiende vijgeboom treurt niet.’
Tamar was blijven staan, door stom verbazen
aan den grond
geslagen,
bij het lichtvaardige
fel boosaardige,
dat regende uit dien rozenmooien mond.
Toornen zou zij niet, noch zich verwaardigen
door taal of teeken
dien vloed van hoon te breken.
Der deerne ruischend razen
steeg niet tot dit hart
te hoog door smart;
ja, tegen 't leedvermaak dat luide
galmde bij 't geboomte, al wist zij wie daar lagen,
en wat een nijd hun spot beduidde,
scheen zij aleveneens door meer verdriet verhard.
Om die kalmte woest, niet dansend meer, niet zingend,
sarrender nog toedringend,
schold Zilpa: ‘Wreede vrouw, hebt gij
met klaaggesmeek en vleierij
den vader aangehangen?
een traan gelokt op uw harde wangen?
met koude tangen
zijn ziel gescheurd en gegrijnsd daarbij?
Hebt gij de kranke, de dooddoorgriefde,
om haar laatsten zoon geplaagd met uw recht?
Uw recht, booze? Wat raakt mij uw recht?
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Ik lach om recht,
ik treed op recht.
Als Sjela zijn arm om mijn schouder legt,
waar is uw recht, bij liefde?
Hoor, uw zwagers lachen om mijn lach.
Zij joelen
wijl ik, arme,
mijn voet plant voor uw voet,
een boele
en kuddemeid, dat God erbarme,
die niets hebben mag, niets hopen mag,
en, groote, u vreezen moet.
Zij hunkren naar goud en zilverlingen,
naar Juda's vee en volk, naar Sjela's erve.
Dat die geen huisvrouw neme en, kroostloos, vóor hen sterve
dat wenscht hun lust voor alle dingen.
Wel bekome u, Kesed, dungelipte,
en Efer, u, dwaze, met vroegkalen kop,
zilver van Arabië, goud van Egipte,
tenten, schuren, weiden en vee, volop.
Vrekken en vraten,
wordt heeren in Adullam, heeren en vorsten.
En gij, Tamar, neem, neem het beste van me heen,
tot de krans van mijn vreugd en de parelen van mijn geween,
klein zal ik dienen en niemand haten.
Gun mij alleen,
dan heb ik veel, dan heb ik all's,
Sjela's zoomkleed rood om mijn blijde borsten,
Sjela's armen rustig om mijn huivrigen hals.
Gij mint hem niet, zoo eisch hem niet,
noch haal hem in uw toover.
Laat deze bij me, laat den laatsten over.
Ach, goede booze, dood hem niet.’
Onbeweeglijk staarde Tamar op haar neder
als eene, die niet hoorend, niet sprekend, enkel ziet.
Wanneer de ceder
zoele zon weerkaatst in hoogblauw weder,
men weet niet of haar kruine streng of teeder.
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Luider weer lachten de luiaards in het gras.
Zilpa twijfelde of het om Tamar was
of om haar zelve. Gelijk, bij stormige vloeden,
vlokkende baren breken op de vaste rots,
zoo brak ze ineen, voelend, voor kalmten ongestuim,
pijnen van machtlooze woede,
en, op zijn hoogst, haar weekgezwollen zwoegenden trots
neerscheuren tot schuim.
Wijl nog haar oogen duister brandden
barstten de tranen de hoeken uit.
Zij hijgde, sidderde, en plots,
sloeg, met een schreeuw, haar handen
voor haar aangezicht, en, heengaand, snikte luid.
Tamar echter stapte naar de wasch, dan weer ter bron.
Last en laster droeg zij hoogelijk duldend,
bleef zoo den ganschen tijd het witte werk betrent.
Teer, tegen avond, zocht en vond de groote zon,
voor 't laatst de late steê verguldend,
de sterke vrouw naast Sjua in de tent.

De kranke.
Toen Tamar 's anderendaags Sjua kwam begroeten,
vlood Dina, de jonggehuwde, haastiglijk uit de tent,
nijdgrauw, het stijve koppeken hoog en afgewend,
om toch maar stuursch te kijken bij dit leede ontmoeten.
Sjua, zich oprichtend van de kleurige mat,
ijlde de binnentredende met blikken tegen
en zachte zuchten. Waar heur hoofd had neergelegen
wees zij een plaats en monkelde eerst wanneer zij zat.
En zeide dan: ‘O Tamar, lieve dochter,
gij zijt wel goed voor een kranke vrouw.
Bij het treurig sleepen van mijn leed en rouw
is mij geen eigen kind bezorgder en verknochter.
Hoor mijn gebroken dank, gij hoort mijn hart meteen,
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dit zwakke hart waarop wel harde dagen treên.
Uw schaduwbeeld vereert den gulden morgen,
de avondzon bewaart het liefst en langst.
Liefde voel ik in het spreken van uw zorgen,
teederst nog in het zwijgen van uw angst.
Uw ziel is in dit huis het donker der olijven;
uw hand is om mijn hoofd als om een doode bloem.
Gij zijt een engel, wiens naam bij God zal blijven,
en dien ik, armgetaalde, Tamar noem.
O zag ik u voorgoed tot heilige wake
voor Sjela's jeugd en lust,
dan had zijn gang een doel, zijn tent een trouwe stake,
en in mijn grafspelonke vond ik rust.
Vorder uw recht, dan is mijn hoop geborgen.
Om mijnentwil en zijnentwil,
vorder uw recht. Wacht niet tot morgen;
want morgen staat misschien deez' trage polsslag stil.’
Tamar zeide: ‘Wees getroost, nog heden
zal ik tot Juda gaan.’
Mooi duister keek de kranke haar aan.
Er zonk een zwaarte in haar oogeleden:
een lach die last leed van een traan.
‘Zult gij?’ vroeg zij, wetend dat zij zoude,
en hield tot kostbaar pand
een warme hand in hare koude
hand.
Tamar herhaalde: ‘Moeder,
ik zal;
om uwentwil, en mijnentwil,
om uwen zoon, mij bruidegom en broeder,
maar meer dan om het heil des huizes, vooreerst, vooral,
omdat het plicht, omdat het recht is.
Want, mijn hart begrijpt, het was geen gril
van onbesuisde noch overharde menschen
hun luide lust en driften,
hun stille neigingen, hun wenschen,
met vroeden zin te scheiden en te schiften,
waardoor herkenbaar 't goede goed, het slechte slecht is;
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en alles ordelijk sterk wordt in der zede band.
Uit der stammen wetten is Gods Wet gebleken.
De hemelen groeien zichtbaar naar den aard der streken.
Strak en stralend zien wij Jahwes vinger steken
uit menschelijk verstand.’
Sjua zeide: ‘Wat hebt gij, bij weinig zonnen,
veel gezien!’
- ‘Mijn oogen openden uw licht, de smart misschien,
en Juda's God gewisselijk, zonder Wien
der menschen gang is onbegonnen.’
- ‘Uw oogen, zonnen zelve!’
- ‘Spreek niet aldus, dat Wie de lichten leidt
ten blauwen gewelve,
ons niet verdonkeren late in nacht van strafbaarheid.’
- ‘Wat vreest gij, Tamar? mild met smarten,
is God, in liefde, algoed:
Hij straft geen redenen des harten.
Zie, zijn waarheid legt hij warm om nw gemoed
als om de frissche tent zijn dag vol goud.’
Tamar sprak: ‘Gij zijt mij veel te na, veel te eigen,
Sjua, dat ik voor u verzwijgen
konde, wat ik eeniegelijk verborgen houd.
Gij waant mij vrij, ik ben gebonden,
een kracht die stuwt, ik word gedreven.
Er is in al de stonden
van mijn leven
een Macht die mij beheerscht. Die Macht heb ik vertrouwd.’
- ‘Jahwe!’
- ‘Mij praamt gestaag een wonderbaar gevoel
dat mijne ziel met blijden angst vervult.
Onschuldig sta ik bij den Heere in schuld,
ben werktuig in zijn handen, dien zijn doel.
Bij zijn genade
is mij, gesmade,
een roeping voor zijn volk beschoren.
Eer deze vorm, gebroken, gaat verloren,
wordt uit mijn smart het heerlijkste geboren.
Dit's mijn plicht.’

Onze Eeuw. Jaargang 16

395
- ‘Volg hem getrouw. Hij wordt u licht.’
- ‘Het koninklijk verblijdende,
stralend op Juda's Huis,
zal strijdend mij en lijdende
meestroomen, in sterk geruisch.
Dat is het hoog gebeuren
door Israël verwacht.
Dat heeft, in al mijn treuren,
mij zekeren troost gebracht.
In rouw en last
vertrouw ik vast
vernedering hoort bij God te gast.
Daarom, hoe rood de dagen kleuren,
rampspoed noch twijfel zal me scheuren
uit zijn geleide en klaar geslacht.’
Tamar was, verrukt, rechtop gerezen.
Haar hand bleef zacht op Sjua's trillende hand.
Doch hare ziel verhoogde heel haar wezen
gelijk de morgenpracht de jonge hemelen spant.
De krankte blikte haar aan
zooals de moederzwaan
in blauw verheugen
het breede ruischen ziet
des jongen vogels, die opwaarts schiet
en vlerkensterk ter koene vlucht zal deugen;
en dacht: nog zal ik vroo zijn eer ik sterf.
Dat was een rein gebed waarbij geen lippe roerde.
Nooit had zij God zoo dicht nabij gevoeld; ook niet
toen Juda haar, jeugdschoon, van de heuvelen voerde,
in bruidstooi, uit haar vaders erf.

Bij de graven.
Waar pijngewrongen pijnboomen en ceders knoestige stammen onder woeste kruinenvracht gouden zonnen en zoele weders
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afsloten met groenen nacht,
midden grauwe rotsenscheuren
begroeid met stronken
en dorenstruiken,
doodsch in duisternis,
lagen de ruwbehouwen grafspelonken
van Juda's erfbegrafenis.
Vóor de eeuwige huizen met harde deuren,
waaromheen een gulzig plantenleven
woekerend wies,
kwam Juda bijwijlen eenzaam treuren,
rouwplegend naar oude gebruiken.
Want ongetroost was zijn gemoed gebleven
om der zonen wreed verlies.
Menigmaal ontdekte
Tamar, zoo zij er insgelijks bidden kwam,
bij den steen, die de grafstee dekte,
het diepe spoor van altijd eendere voeten.
Toen zij Juda in zijn tent niet vond
en van zijn uitgaan kennis nam,
hoopte zij hem hier te ontmoeten,
en ging waar God haar zond.
Dra drong zij door de heesteren.
Daar overviel
als nooit te voren placht,
te zamen met de schaduwkilte
een vreemd angsthuiveren haar ziel,
't welk ze niet kon vermeesteren.
Haar hart, tot staan gebracht,
stond stiller dan de stilte
van den groenen nacht.
Zij hoorde den wilden vogel niet, die schreeuwend vluchtte,
noch het naruischen der geslagen bladeren,
zelfs niet den tak, welke onder heur handduw zuchtte,
maar, aldoor gejaagd, schreed naar de graven heen.
En zie, niet ver van den hoogen, bleeken steen,
zat Juda neder. Bij het naderen
van 't geritsel rees hij, met rijzend aangezicht,
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van den mosrand op, en teenegader,
in een troebel licht,
herkende Tamar. En zij zeide: ‘Mijn heer en vader,
toorn ontsteke niet in uw gelaat
dewijl ik stoor
den vrede
van uw eenzaamheid.
Jahwe heeft mij tot hier geleid.
Vergeef en gun gehoor.’
- ‘Kan ik uw vijand zijn en God uw toeverlaat?’
vroeg Juda. ‘Tamar, spreek.’ Zij dan, met zachte rede:
‘Al hoopte mijn hart ook telkenoorde en telkeruur
bij den rechtvaardige recht te vinden,
toch moest het hier en thans zijn last, door duur
van dagen haast te hard, ontbinden;
last al te lang misschien
bezwarend mijn bestaan en mijn geweten.
Ook deze dooden kennen dien.’
Juda sprak gestreng: ‘Heb ik vergeten?’
Tamar zeide: ‘Twijgen en takken
belemmeren reeds
den doorgang, welken gij liet hakken
ten dage van Onans snel verscheiden,
en nog steeds
is uwer zonen tent een doode tent,
hun weduw als de weduw van een heiden.’
Strakopen hield Juda zijn oogen onafgewend
op Tamar, die zweeg en wachtte;
doch zag haar niet, zag enkel zijn gedachte,
staande tusschen hem en haar.
Ook zijn zonen, de levende en de dooden,
stonden daar,
donker, en klaagden hunne nooden.
En hij sprak: ‘Laat klaagverwijten zijn
en dring niet, waar ik zelf bespoedigen woude.
Recht is recht.
Spreekt dit, zoo wordt een koning knecht.
Zij ver van mij dat ik ooit recht onthoude!
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Vervalt het uwe zoo vervalt het mijn,
en elkendeens.
Toen Er van uwe zijde werd geslagen,
niet lange na de dagen
des geweens,
heb ik Onan u tot man gegeven,
Ook hij trad, als zijn broeder, hard en trotsch
op aarde,
mocht luttel leven
voor de oogen Gods.
Gij, Tamar, zijt, in waardigheid en waarde,
dicht gebleven
bij mijn huis
en leedt van waakzaamheid geen last. Want zedig
waren uwe gangen, klaar uw blik en kuisch.
Ziende uw tente ledig,
zonder gade of kinderen,
berusttet gij in rouwverdriet,
verdurend nijd en smaad van minderen,
die ik vaak strafte, en mordet niet.
Gij wachttet, kennend onze wet en mijn belofte.’
Juda loosde een zucht,
en Tamars oogenglans verdofte,
gelijk daarboven in de groene lucht
van 't blaargewelf, 't gebroken goudgestraal.
Met hoorden zij den kuifspecht voor de tweede maal.
Juda zeide: ‘In waarheid, loffelijk was uw zwijgen.’
Toen gaf zij antwoord: ‘Heer,
bouwhout voor uw tenten haalt gij niet uit twijgen,
maar uit den sterken boom.
Sjela was knaapsch dan, nu niet meer’
Juda sprak: ‘Ternauwernood volwassen,
uitwendig vlug, doch traag naar binnen,
blijft hij vol jeugdigen schroom.
Hartstochtelijke zinnen,
ontmoetingen die verrassen,
het nahijgen, het nadroomen,
de blozingen zijn hem vreemd.
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Doch, Tamar, als de tijd des samengaans zal komen,
vertrouw
dat hij der broederen weduw neemt
tot wedergade en huisbezorgde vrouw.’
- ‘Wanneer de bruidegom zijdelings uitkijkt over schouderen
de dienstmaagd roemt op streelingen en geschenken,
beweegt de bruid in angst en ongewis.
Zoo jong is Sjela niet als ouderen
van hem denken.’
- ‘Geschenken? Van Sjela? Spreek met namen,
met bewijzen.’
- ‘Niet elk getuigenis
der waarheid valt te prijzen.’
- ‘Mij kwetst ze niet.’
- ‘Zal ik me voor de dooden schamen?
Ach, kon het schijnen maar, wat is.’
- ‘Wie zijnen mond bewaart, behoudt zijn ziel, doch wie
zijn hand legt om de schelp der ooren,
dwaalt in geruchten, gaat verloren.
Laat mij alleen het kwaad gelooven dat ik zie.’
- ‘Indien ik nimmer aanklaag, klagend zelden,
opdat geen haastigheid mijn hart ontglippe,
doorkijk uw stede, heer, uw boomgaarden, uw velden;
doch spaar de spanningen der lippen.’
De spanningen van haar lippen kende Juda lang,
naardien hem nooit was kond geworden
de gruwzaamheid van Onans slechten echt
en de oorzaak van zijn ondergang.
Tot bitteren mond berecht,
had Tamar zelve lasterlast en schijn van schuld
gedragen, liever dan door rukkend ongeduld
de schand te ontblooten van beenderen die verdorden.
Juda, somber, volgde met wantrouwigen blik
het heimnisvolle van het grootsch eenvoudige,
stralend met wisselspel van glans
in heel haar wezen om de goudige
diepten van der oogen zonnenbronnen;
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en voelde nooit zoo sterk als thans
die huivering van wonne
door een stroom van louteren schrik.
Beloften van het klaarste leven,
bedreigingen van donkeren dood
kwamen op hem toegedreven
als gravengroen door vlammenrood.
Opnieuw begreep hij de angsten van zijn zoon en zeide:
‘Vrouwe, onrust zet u aan
tot overdrijving. Zelf mocht ik gadeslaan
hoe Sjela, van jacht terug, der maagden armenketenen scheidde
om, lachend wel, maar vrij zijn gang te gaan.
Geloof, zijn staat en afkomst kent hij beide,
en beide houdt hij hoog.
Wanneer dan nijd en haat van dienstbren u belagen,
wantrouw uw oor, wantrouw uw oog.
Want wie u noode in eer en jonsten zagen
maken verzinselen met een glimp
van waarheid tot de waarheid,
en gretig geven leugenen openbaarheid
die twijfel voeden, leedvermaak en schimp.
Uws mans broeder zal aan u zijn plicht doen. Laat echter
Sjela in mij een vader hooren, niet een rechter.
Eisch niet tot gade u wie nauwelijks te leven leert.
Zoolang hij schroomt, zoolang hij zelf geen vrouw begeert,
wil ik mijn zoon niet dwingen.
Bovendien, het is niet goed voor hem, voor u,
waar kwade tongen slaan uit booze geesten,
dat gij, te zamen hier, uit zware herinneringen,
de dagen tegemoet treedt van uw bruiloftfeesten.
Daarom, wat mij sinds lang gewenscht scheen wil ik nu:
Keer tot uw maagschap weder en
blijf weduw in het huis uws vaders
totdat Sjela mansch wordt.’
- ‘Heere, welk een eisch!’
- ‘Opdat er niemand denke aan onverdiend vernederen,
zal ik zelf de kemelen laden met uw have, mitsgaders
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geschenken velerhande, en wisselkleederen
voor de reis.’
Gelijk de balling, voor zijn ballingschap, ellendig,
ja nog ellendiger, wijl teruggestuurd
naar vroegeren thuis en land,
droeg Tamar 't nieuw verdriet ootmoediglijk inwendig,
en hield ter wrange lip haar pijnen tegen.
Zoo weinig kreeg de wereld last van wederstand
te wegen,
waar onschuld onrecht heeft verduurd.
En zij zeide: ‘Hoog sloeg mijn hoop, mijn hoop is neergezegen.
Ik had een wensch, mijn wensch werd niet verhoord.
Doch wat geschieden moet, geschiede.
Juda is mijn heer, mijn heer gebiede.
Ik ben uw dienstmaagd, gaande en keerend op uw woord.
Uw woord is koninklijk en blijft volkomen,
en uw belofte een heilige kracht.
Jahwe is goed. Ik ga, en houd
betrouwen.
Ach, Sjua.’
Zij ging, en, zonder om te schouwen,
verliet de graven en het woud.
Juda, donker bij de woeste boomen,
staarde in zich zelf, heel diep; dan door den groenen nacht
omhoog, naar weifelend goud.
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Florence Nightingale
Door S.I. Bsse. van Zuylen van Nyevelt.
Het is een merkwaardig verschijnsel dat Florence Nightingale, levende in het felle
licht der XIXe eeuw en lang vóór haar dood, eene bijkans legendarische figuur is
geworden, voor wie door hare land- en rasgenooten eene soortgelijke vereering werd
gekoesterd als in de nevelachtige middeneeuwen voor vrouwen als de ‘Heilige’
Elizabeth. Deze beschouwing harer persoonlijkheid is zeker voor een deel te danken
aan het bekende gedicht van Longfellow: ‘Santa Filomena’, waarin na eene, thans
ontzettend actueele, beschrijving van de gruwelen van den oorlog, deze regels volgen:
Lo! in that house of misery
A lady with a lamp I see
Pass through the glimmering gloom
And flit from room to room.
And slow, as in a dream of bliss
The speechless sufferer turns to kiss
Her shadow, as it falls
Upon the darkening walls1).

1) Ontleend aan een brief van een soldaat aan zijne famliie, waarin letterlijk stond: ‘What a
comfort it was to see her pass even. She would speak to one and nod and smile to as many
more; but she could not do it to all, you know. We lay there by hundreds; but we could kiss
her shadow as it fell, and lay our heads on the pillow again, content.’
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--------A Lady with a Lamp shall stand
In the great history of the land,
A noble type of good,
Heroic womanhood.

De dichterlijke voorspelling is vervuld. Als ‘the Lady of the Lamp’ zal Florence
Nightingale in de Engelsche geschiedenis blijven leven.
De ‘Legende’ waarvan zij het voorwerp was, heeft zooals de meeste legenden,
haar bestanddeelen van waarheid, doch ook vele onjuistheden en nog meer leemten.
Slechts na haar dood in 1910 is door een bekend letterkundige, Sir Edward Cook,
toegerust met volkomen kennis van zaken en in het bezit der enorme verzameling
harer nagelaten papieren, een beeld geteekend, dat de werkelijkheid weerspiegelt en
in menig opzicht verschilt van de traditioneele figuur, ons allen uit populaire
levensschetsen bekend. Haar werkzaamheid gedurende den Krimoorlog b.v. is slechts
een korte episode in haar lange leven geweest. Niet minder merkwaardig zijn de
voorafgaande jaren - letterlijk een Sturm- und Drang-periode - en de latere, waarin
zij, van de stille afzondering uit, waartoe zoowel eigen voorkeur als hare geknakte
gezondheid haar noopten, reuzenarbeid volbracht en vèrstrekkenden invloed
uitoefende.
Trachten wij ons te verplaatsen in de maatschappij, waarin Florence Nightingale
leefde in de jaren, welke het meest beslissend zijn voor de toekomst, in dit geval van
ongeveer 1835 tot 1850. In sommige opzichten kwam de geestelijke atmospheer
overeen met die in andere landen. Wij worden getroffen door dezelfde verschijnselen
van romantiek op het gebied van literatuur en kunst: van politiek idealisme, verbonden
hetzij met min of meer behoudzucht, hetzij met vrij doctrinair liberalisme; van
ernstige, meest weinig begrepen, gisting in de volksmassa's. De
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Engelsche vrouw, in den stand, waartoe Miss Nightingale behoorde, leefde meer
mede met dergelijke geestelijke stroomingen dan in het algemeen hare zusters op
het vaste land.
Doch naast vele punten van overeenkomst met de toestanden in andere landen,
waren de punten van verschil mogelijk nog talrijker. Geen volk is zelfs nu minder
cosmopolitisch dan het Engelsche; drie kwart eeuw geleden, waren de
eigenaardigheden van karakter, van opvatting, van levenswijze, die het van anderen
onderscheidden, nog talrijker dan thans.
De maatschappelijke stand, waartoe Miss Nightingale behoorde, die der
niet-adellijke land-eigenaars (landed gentry), wier hoofdverblijf en voornaamste,
somwijlen uitsluitende, belangen verbonden zijn aan het familiegoed, en wier jongere
betrekkelijk arme zoons hun fortuin moeten zoeken, heeft elders eigenlijk geen
wedergâ. Kasteelen en landerijen, die steeds bij erfenis overgaan op den oudsten
zoon of, bij ontstentenis, op den naasten mannelijken bloedverwant, vindt men
natuurlijk in de Majoratsgüter in Duitschland en Oostenrijk, doch dáár verbonden
met een gesloten adelskaste, die hemelsbreed verschilt, zoowel van de ‘nobility’ als
van de ‘gentry’ in Engeland. Waar de adel, zooals men weet, zich uitsluitend bepaalt
tot de hoofden der adellijke families, tevens dragers der erfelijke titels (de zonen en
dochters hebben slechts zoogenaamde ‘courtesy’ titels en de latere afstammelingen
volstrekt geene) en waar die adel gedurig wordt aangevuld door de ‘schepping’ van
nieuwe pairs, spreekt het van zelf, dat hij in het volks-organisme eene geheel andere
plaats inneemt dan in eenig ander land.
Natuurlijk is er dikwijls samenvloeiing tusschen ‘nobility’ en ‘gentry’ door huwelijk
en maatschappelijken omgang, doch, zelfs waar dit niet het geval is, kan men de
kringen, die wij op het oog hebben, in den waren zin aristocratisch noemen. Zéér
verschillend van onze voormalige stedelijke regenten-aristocratie, is er één voornaam
punt van overeenkomst tusschen hen: beiden hadden
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het leeuwenaandeel in de regeering. De hoofden der ‘county’-families - adellijk of
niet - vervulden tal van (geheel onbezoldigde) ambten, overeenkomende met die van
burgemeester, kantonrechter, commissaris.1) Vóór de eerste Reform bill in 1832 aan
de steden een meer billijke vertegenwoordiging gaf, waren de leden van het ‘House
of Commons’ meestal ‘country gentlemen’. Men bracht den tijd der jaarlijksche
zitting, de ‘season’, in Londen door, en, hoewel niet behoorende tot hetgeen men op
het vaste land de ‘hofkringen’ pleegt te noemen, nam men meest deel aan het drukke
‘society’-leven.
De aanzienlijke inkomsten van het grondbezit werden over het algemeen op
waardige wijze besteed. Als eerste plicht golden het onderhoud en de verfraaiing
van landhuizen en parken, en de behartiging der belangen van den landbouw en van
het welzijn der pachters. Er waren natuurlijk uitzonderingen, die stof genoeg leverden
aan de radicale schrijvers dier dagen.
Meestal waren de leden dezer oligarchische familie's strenge ‘Tories’ en
‘Churchmen’. De geestelijkheid der Staatskerk behoorde voornamelijk tot hen.
Nergens werd ook meer de invloed ondervonden der machtige ‘Oxford movement’,
waarvan Keble, Pusey and Newman de leiders waren, en die men gewoonlijk
dagteekent van 1833. Doch er bestond een afwijkende minderheid: op politiek gebied
die der Whigs, op kerkelijk, die der zoogenaamde Low Churchmen of ook
Latitudinarians, terwijl zéér enkelen behoorden tot het eene of andere ‘non-conformist’
kerkgenootschap.
Dit laatste was het geval met de familiën van den vader en van de moeder van
Florence Nightingale. Haar vader, wiens eigenlijke naam Shore was, uit eene oude
familie in het graafschap Derbyshire, verwisselde dien met Nightingale, als erfgenaam
van een oudoom, wiens bezittingen en fortuin op hem overgingen. De Heer
Nightingale was Whig en Unitariër. Zijn vrouw was ééne der elf

1) Dit is thans nog het geval, hoewel ‘county councils’ en hedendaagsche bureaucratische
neigingen veel veranderingen hebben veroorzaakt.
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kinderen van zekeren William Smith, grondeigenaar in Essex van dezelfde politieke
en kerkelijke richting, doch tevens vriend en medearbeider van Wilberforce, den
grooten voorvechter der slavenbevrijding en beslisten aanhanger der toenmaals vrij
algemeen bespotte ‘Evangelical’ partij (in de Staatskerk). Mrs. Nightingale was eene
Anglikaansche, en hare kinderen (twee dochters) werden in die kerk opgevoed.
Zij werden in Italië geboren, tijdens een lang verblijf der ouders op het vaste land.
Eigenaardig is de oorsprong der namen aan de kinderen gegeven. De oudste, die in
1819 te Napels het levenslicht zag, kreeg als tweeden naam dien van Parthenope,
naar de oude Grieksche colonie in die streek, en werd in de wandeling ‘Parthe’ of
‘Pop’ genoemd. De 2de dochter, den 12den Mei 1820 te Florence geboren, werd naar
die stad genoemd, en gewoonlijk als ‘Flo’ toegesproken.
In laatstgenoemd jaar keerde de familie terug naar Engeland. De heer Nightingale
liet op zijn buitengoed een nieuw huis bouwen, Lea Hurst genaamd, dat een zekere
beroemdheid heeft gekregen als eene der beide ‘homes’ van Miss Nightingale. Het
graafschap Derbyshire is een der schoonste in Engeland, heuvelachtig, rotsachtig,
rijk aan rivieren en beekjes, doch het klimaat is er guur; de Nightingales vonden het
ongeschikt als éénig verblijf en konden zich de weelde van een tweede ‘home’
veroorloven. De Heer Nightingale kocht het landgoed Embley, in het zuidelijk
graafschap Hampshire; het grensde aan de, velen onzer bekende, ‘New Forest’ en
had een geheel ander natuurschoon dan het strenge Noorden. Voortaan werden enkele
zomermaanden te Lea Hurst doorgebracht; verder was Embley het hoofdverblijf,
behalve wanneer men eenige weken of maanden vertoefde te Londen tijdens de
‘season’, (hoewel de Heer Nightingale geen Parlementslid was) om deel te nemen
aan de intellectueele, artistieke en maatschappelijke genoegens, die de hoofdstad in
ruime mate aanbiedt.
De opvoeding der beide jonge meisjes verschilde in
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weinig opzichten van die harer standgenooten. Zij geschiedde geheel in het ouderlijk
huis met behulp van gouvernantes en enkele meesters. De methode van onderwijs
en vooral de buitensporige waarde, toenmaals gehecht aan zoogenaamde
‘accomplishments’ (de Franschen noemen die talents d'agrément) zijn ook in Engeland
geheel verouderd. Doch men zou zich vergissen door die gansche opvoeding te
onderschatten. Zelfs de minder aantrekkelijke leerwijze, b.v. het eindelooze van
buitenleeren (o.a. van gansche gedeelten der H. Schrift) had van paedagogisch
standpunt eene goede zijde. Aan karaktervorming, aan het aankweeken van goede
manieren (als uiting van edele gevoelens) werd veel zorg besteed en een streng
plichtbesef hielp ontegenzeggelijk de verslappende moreele uitwerking bestrijden,
die niet het noodzakelijk gevolg is van buitengewoon aangename
levensomstandigheden, maar er wel eens uit voortkomt1).
Wat het intellectueel peil onder Engelsche vrouwen van dien tijd betreft, zij ons
ééne opmerking vergund, die niet enkel haar, maar ook hedendaagsche vrouwen en
mannen geldt. Het wordt veelal als een onbetwistbaar feit voorgesteld, dat het
gemiddeld intellectueele peil in Engeland vrij laag is. De beoordeeling is mogelijk
in zóóverre juist, dat in andere landen meer menschen gevonden worden, die aan
uitgebreide kennis die ruimte van blik paren, welke zeldzaam is, waar de eerste al
te zeer ontbreekt. Doch er zijn verrichtingen van den geest (mental activities), die
minder verband houden met boekengeleerdheid dan met warme belangstelling in
allerlei zaken2), met juiste waarneming van menschen en toestanden en met een
gezonde verbeeldingskracht. Van dit standpunt

1) In dit verband mag de volgende merkwaardige zinsnede uit een brief van Koningin Victoria
hier eene plaats vinden: ‘I was taught from the first to beg my maid's pardon for any
naughtiness or rudeness towards her: a feeling I have ever retained and think everyone should
own their fault.... if one has been rude.... especially to those below you.’
2) Een bekende schrijfster over sociale toestanden, Mrs. Bosanquet, zegt zeer treffend:
‘Disinterested interest.... is the keynote of all healthy life.’
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bezien, kan men, bij nadere kennismaking, de Engelschen in het algemeen niet als
traag van geest en beperkt van gedachte beschouwen. Trouwens een volk, dat, gelijk
het Engelsche, zijn letterkunde, niet het minst zijn dichtwerken, in zulke mate
geestelijk heeft verwerkt, dat de dagelijksche spreek- en schrijftaal letterlijk is
doorspekt met citaten uit alle groote schrijvers, staat zeker niet op een' lagen
intellectueelen trap.
De dochters van den Heer Nightingale hadden, wat verstandelijke ontwikkeling
betreft, veel aan haar vader te danken, die een zeer intellectueel man was en veel tijd
en moeite aan haar wijdde. Jonge meisjes der hoogere standen leerden meestal Fransch
en Italiaansch en soms ‘een weinig’ Latijn, doch zeldzaam was, gelijk bij deze zusters,
een grondige kennis der literatuur en nog zeldzamer die der Grieksche taal en
letterkunde. Bij de jongste dochter vooral vonden de vaderlijke lessen veel ingang.
Later leerde zij nog Duitsch en meetkunde en, nadat hare opvoeding naar gangbare
meeuing ‘voltooid’ was, bleef zij veel bezig met allerlei studie. Zij verdiepte zich in
de lectuur van stichtelijke boeken, geschiedenis, poëzie, ook wijsgeerige werken en
maakte veel aanteekeningen - alles uit den echten persoonlijken drang naar hetgeen
de Engelschen zoo eigenaardig bestempelen als ‘geestelijk voedsel’ (mental food).
Hare ontwikkeling werd zeer bevorderd door een lange reis met ouders en zuster,
of beter gezegd een lang verblijf op het ‘Continent’ van 1 September 1837 tot 6 April
1839.
Het eerste jaar werd in beslag genomen door de reis in Frankrijk, het noordelijk
Italië en Zwitserland. In October 1838 vestigde de familie zich te Parijs in eigen
woning, en bleef er tot de terugkeer naar Engeland. Overal in de ‘eerste’ kringen
ontvangen (in Italië o.a. aan de aartshertogelijke hoven, waar men zeker niet
vermoedde welke gevaarlijke politieke denkbeelden door de Engelsche gasten werden
gekoesterd) kwamen zij vooral in Parijs in aanraking met eene intellectueele élite.
Van blijvende be-
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teekenis voor onze Miss Nightingale was de vriendschap met eene aantrekkelijke
vrouw van Iersche afkòmst, doch Fransche opvoeding, Mary Clarke, die later trouwde
met den grooten Orientalist, Julius Mohl. Miss Clarke was eene vriendin van Mme.
de Récamier; door haar maakten de Nightingales kennis met die merkwaardige vrouw;
zij woonden in haar salon eene lezing bij door den grijzen Chateaubriand, van zijn
eenigszins onjuist bestempelde Mémoires d'Outretombe.
Miss Nightingale, die gaandeweg hare aanvankelijke beschroomdheid overwon,
begon hoe langer hoe meer mêe te tellen in allerlei gezelschappen. Hoewel niet
bepaald schoon, moet zij zéér aantrekkelijk geweest zijn, vooral door de uitdrukking
harer oogen, wier blik beurtelings levendig, zelfs vroolijk, en zacht peinzend was,
en door een zekere rustige, volkomen natuurlijke, voornaamheid, die aan vele vrouwen
van dien tijd, ook in ons land, eigen was. Doch vooral haar levendige geest boeide
allerlei menschen, zelfs hoogst intellectueele mannen; haar kennis was zóó uitgebreid
en degelijk, haar belangstelling op het gebied van wetenschap en kunst zóó echt, dat
men haar de geestelijke meerderheid vergaf, die anders, vooral toenmaals, het
afstootende beeld eener zelfbewuste ‘blauwkous’ voor den geest riep. Bovendien
was zij geestig, had zin voor humor en de gave van zich gemakkelijk te uiten. Haar
rake, pittige oordeelvellingen waren niet altijd vrij van de neiging tot sarcasme, die
lang een harer hoofdtrekken bleef, vooral wanneer zij de pen voerde.
In Engeland teruggekomen werden beide zusters aan het hof voorgesteld en namen
zij deel aan de drukke ‘Londensche season’. Het leven, dat nu voor Florence begon,
had naar den gewonen maatstaf groote bekoring. Op Lea Hurst en Embley wachtten
haar al de genoegens van het Engelsche buitenleven. De kleine familiekring werd
gedurig aangevuld door bloedverwanten, waarvan geheele families tegelijk kwamen
logeeren. Florence hield veel van kleine kinderen en hechtte zich in het bijzonder
met ‘bijkans hartstochtelijke liefde’ aan een jongeren neef,
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William Shore Smith, die, als erfgenaam der ‘entailed’ (onvervreemdbare)
landgoederen van zijn oom, een gedeelte zijner vacantiën in diens huis doorbracht.
Buitendien wist Mrs. Nightingale, die bepaalde talenten als gastvrouw bezat, allerlei
aangename, somwijlen zelfs beroemde menschen tot een bezoek ten harent, vooral
op het groote Embley, uit te lokken. Bij gelegenheid eener uitnoodiging aan Miss
Clarke om haar vriend, den geschiedschrijver von Ranke, te bewegen haar te
vergezellen op een bezoek aan Embley, werden als medegasten verscheidene bekende
politieke mannen genoemd, o.a. Lord Palmerston1).
Bovengenoemde bezoeken werden, naar Engelsche gewoonte, gevolgd door
contra-bezoeken aan de kasteelen en landhuizen der gewezen gasten. De
vriendschappelijke verhouding, zelfs toen niet zeldzaam en in dit geval bepaald
aanwezig, tusschen de familie van den grondeigenaar éénerzijds en pachters,
dorpelingen en het groote personeel der buitens anderzijds, bracht Florence reeds
vroeg in persoonlijke aanraking ook met menschen van allerlei standen.
En toch.... dit rijke, in menig opzicht zóó schoone leven, bevredigde haar niet.
Men behoeft niet in allerlei kleine incidenten (die trouwens verre van uniek zijn),
zooals het verbinden van ‘zieke’ poppen of van een herdershond, dien zij ergens met
gebroken been vond, verband te zoeken met haar latere leven. Het voorspel daarvan
moet dieper gezocht worden. Zij gaf vroeg blijken van een buitengewonen levensernst,
die zich langzamerhand in die mate van haar meester maakte, dat hare omgeving
voor haar een ‘vergulde kooi’ werd, waaruit zij hartstochtelijk verlangde te
ontsnappen.
Als zeer jong kind schijnt zij reeds het besef gehad te hebben eener bijzondere
roeping om ‘God te dienen’, en, in een terugblik op haar leven, geschreven in 1867,

1) Kenmerkend is hetgeen Miss Nightingale hieraan toevoegde: ‘Provided you come, I care for
nobody.... As M. de Something said to the Staël, Nous aurons à nous deux de l'esprit pour
quarante; vous pour quatre et moi pour zéro.’
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noemt zij zelve den 7den Februari 1837 als een der keerpunten daarvan, toen ‘God
haar tot zijn dienst riep.’ Zij beschouwde dien dag zelfs als den dageraad van haar
ware leven.
Hare bezwaren tegen de levenswijze, haar door de omstandigheden opgelegd,
waren echter niet die, welke vele teêre, geloovige zielen tegen ‘wereldsche genoegens’
in het algemeen koesteren. Trouwens bepaald ‘piëtistische’ invloeden schijnt zij
nooit te hebben ondergaan. Doch wèl was zij, van haar prille jeugd af, gestadig bezig
met ‘het pijnlijk verschil tusschen het levenslot der menschen en met de valstrikken,
die een gemakzuchtig leven aan de rijken biedt’1).
Er was nog meer bij Florence Nightingale aanwezig dan hetgeen wij
philanthropische neigingen zouden kunnen noemen. En hier komen wij op het heilig
terrein der zielsverhouding tot God. Wie zou dat heiligdom zonder schroom
binnentreden? Toch moeten wij er een blik in trachten te slaan om een waar
levensbeeld van haar te ontvangen. Laten wij haar zelve spreken, voorloopig in haar
jonge meisjesjaren.
Zij teekent zelve aan dat, in het jaar 1843, zij ‘wakker gemaakt werd uit haar
droomleven’ door eene ziekte en door kennismaking met eene vrouw ‘voor wie de
onzienlijke dingen werkelijkheid en de eeuwige dingen dichtbijstaand waren’. Deze
was de zuster van een aangetrouwden oom, die zij tante noemde. In hare talrijke
brieven aan deze vrouw en ook aan Miss Clarke weerspiegelt zich haar geestelijke
strijd: haar dorst naar God, haar behoefte aan gemeenschap met Hem, haar
schuldbesef. Hoe diep het alles bij haar ging blijkt wèl uit de volgende aanhalingen:
(1845).... ‘No one has had such advantages, and I have sinned with all these, and
after having been made to know what sin was and what my obligations were, no one
has so grieved the Holy Spirit....’; (1846).... ‘The sorrows

1) Aanhaling uit een lateren brief aangaande haar als zestienjarig meisje.
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of Hell compassed me about’1). We learn to know what these are... when we cannot
command our thoughts to pray, when all our omissions give themselves form and
life and shut us up within a wall over which there is no looking, no return. What can
the future Hell be other than this?.... Jesus Christ prayed on the Cross not for life or
safety, but only for the light of His countenance: Why hast thou forsaken me? And
all sorrows disappear before that one... How willingly would we exchange it for
pain... Grief in itself is no evil; as making the Unseen, the Eternal, and the Infinite
present to our consciousness, it is rather a good’.
Uit dat jaar dagteekent het volgende, dat, al moge de exegese foutief zijn, een
merkwaardige uiting is harer gegedachten: ‘The Crown of righteousness2). That word
strikes me more than anything in the Bible. Strange that not happiness, not rest, not
forgiveness, not glory, should have been the thought of that glorious man's mind,
when at the eve of the last and greatest of his labours; all desires swallowed up in
the one great craving after righteousness’.
Men ziet het, hoe oorspronkelijk en echt persoonlijk hare beschouwingen waren.
Nog een voorbeeld: ‘The foundation of all must be the love of God. That the sufferings
of Christ's life were intense, who doubts? but the happiness must also have been
intense. Only think of the happiness of working.... with no alloy of vanity, or love
of display or glory, but with the ecstasy of single-heartedness! All that I do is always
poisoned by the fear that I am not doing it in simplicity and godly sincerity’.
In eene aanteekening op het gedicht van Browning ‘Paracelsus’ schrijft zij: ‘To
find out what we can do, one's individual place, as well as the general End, is man's
task. To s e r v e m a n f o r G o d 's s a k e , n o t m a n 's, will prevent failure from
being disappointment.’

1) Waarschijnlijk een toespeling op 2 Sam. 22:6.
2 Tim. 4:8.
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De woorden, die wij cursiveeren, drukken de grondgedachte uit van het leven van
Florence Nightingale.
Daar ‘maatschappelijk werk’, zooals het thans heet, in zijn geheelen omvang haar
zeer aantrok, wijdde zij gedachten en studiën vooral aan twee takken daarvan: de
opvoeding der verwaarloosde jeugd en de ziekenverpleging. De laatste bleek echter
hoe langer hoe meer haar bepaalde levensroeping te zijn.
In het jaar 1845, dus op vijf en twintig-jarigen leeftijd, deed zij een stoute poging
om haar levensdroom te verwezenlijken. Haar voorstel om gedurende eenigen tijd
in het hospitaal in de stad Salisbury eenige practische kennis op te doen, die zij daarna
van het ouderlijk huis uit in de omliggende dorpen zou kunnen in toepassing brengen,
werd door hare moeder echter als zóó verwerpelijk beschouwd, dat er onmogelijk
gevolg aan gegeven kon worden. Het vond trouwens van vele zijden tegenstand,
zelfs van de vrouw van den geneesheer aan het gasthuis verbonden. Men moet
rekening houden met de toestanden destijds om dien wederstand billijk te beoordeelen.
Begrijpelijk was zeker de tegenzin der ouders in het vooruitzicht van hunne dochter
in aanraking te zien gebracht met ruwe, onbeschaafde, al te dikwijls onzedelijke
vrouwen, zooals toenmaals de meeste verpleegsters in ziekenhuizen waren, terwijl
ook de doktoren in menig opzicht niet zóó hoog stonden als thans regel is. Het duurde
zes jaren voor zij zelfs aanvankelijk de hinderpalen kon overwinnen, die de bereiking
van haar levensdoel in den weg stonden.
Hoewel zij eene liefhebbende en plichtmatige dochter bleef (trouwens hare ouders
waren zeer beminnelijke menschen) was hare teleurstelling zóó groot, dat hare
gezondheid er onder leed. Intusschen was haar leven rijker dan ooit aan allerlei edele
genoegens en interessante ervaringen. In 1847 bracht zij eenigen tijd door te Oxford
en genoot zij ten volle van de schoonheid dier bekoorlijke stad, de heerlijke muziek
in de ‘college chapels’, de ontmoetingen met vele merkwaardige mannen. In
November van dat jaar ging zij met haar vrienden, Mr. en Mrs. Bracebridge, op
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reis; haar ouders en zusters waren zéér ingenomen met dit plan, dat, naar zij hoopten,
afleiding, en mogelijk ‘genezing’ van haar excentrieke denkbeelden, zou
teweegbrengen.
De winter werd te Rome doorgebracht. Miss Nightingale onderging ten volle den
eigenaardigen invloed, dien deze stad op daarvoor vatbare naturen uitoefent. Het
teekent hare persoonlijkheid dat vooral het machtig genie van Michel Angelo haar
aantrok. Gelijk de meeste Engelsche liberalen, stelde zij groot belang in de
vrijheidsbeweging in Italië; zij dweepte zelfs een korten tijd met Pio Nono, die
toenmaals in zijn voorbijgaande liberale phase verkeerde.
In 1849 deed zij een tweede groote reis, eveneens in het gezelschap harer vrienden
Bracebridge. Men bleef den geheelen winter in Egypte. Hare brieven weerspiegelen
den sterken indruk, dien vooral de eeuwenoude monumenten op hare verbeelding
maakten. Doch.... overheerschend bleef het oude zielsverlangen, dat zij juist te Caïro
zoo aandoenlijk in haar dagboek uitdrukt: ‘Oh God, Thou puttest into my heart this
great desire to devote myself to the sick and sorrowful. I offer it to Thee. Do with it
what is for Thy service’.
Overal zocht zij gelegenheid om liefdadige instellingen en vooral ziekenhuizen
te bezoeken en grondig te leeren kennen. Te Rome maakte zij kennis met den arbeid
der kloosterzusters, verbonden aan de bekende kerk Trinitá de Monti. Te Alexandrië
vertoefde zij gaarne bij de zusters van de orde van den H. Vincentius, terwijl zij te
Athene vriendschap sloot met een philanthropisch Amerikaansch zendingspaar.
Met den arbeid der Protestantsche diaconessen was zij bekend geraakt door den
bekenden von Bunsen, toenmaals gezant te Londen. Zij teekent ergens aan: ‘When
I want Erfrischung I read a little of the Jahresberichte über die Diakonissen-Anstalt
in Kaiserswerth’.
Op de terugreis in 1850, na een bezoek o.a. aan Dresden en Berlijn, had zij de
vurig verlangde gelegenheid die bekende inrichting te bezoeken. Haar verblijf te
Kaiserswerth, dat veertien dagen duurde, gaf haar een warme
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ontboezeming in de pen, geschreven in het album der oudste dochter van den bekenden
Fliedner: ‘Florence Nightingale, die mit überflieszendem Herzen sich immer der
Güte all ihrer Freunde im lieben Kaiserswerth erinnern wird’....
Het spreekt van zelf, dat het hartstochtelijk verlangen om de opgedane ervaringen
om te zetten in daden, d.i. voorloopig in practische voorbereiding voor latere
werkzaamheid, zich hoe langer hoe meer van haar meester maakte. Al hare pogingen
om vader, moeder en zuster (vooral de beide laatsten) er toe te brengen haar te
begrijpen en haar voornemens goed te keuren, faalden totaal. Haar melancholie over
die mislukking grensde soms aan wanhoop. Zij was zich wel bewust geen aangename
huisgenoote te zijn. In het dagboek heet het zeker niet zonder overdrijving (een zekere
hartstochtelijkheid in uitdrukkingswijze bleef haar altijd eigen): ‘I have never known
a happy time except at Rome (zij bedoelde dààr in den omgang met de R.K.
liefdezusters) and that fortnight at Kaiserswerth. It is not the unhappiness I mind, it
is not indeed; but people can't be unhappy without making those about them so’.
Het is begrijpelijk, dat de herhaalde weigering van Florence om een
huwelijksaanzoek aan te nemen, teleurstelling bij haar familie, vooral bij haar moeder,
teweegbracht. In één bepaald geval, waarin ook de minnaar lang aanhield, was die
weigering niet gemotiveerd door het ontbreken van liefde harerzijds, al was die
mogelijk niet van overweldigende kracht. Een dergelijk teer onderwerp leent zich
niet tot positieve gevolgtrekkingen, doch het staat vast, dat zij hier het zeker
vooruitzicht van een hooge mate van levensgeluk opofferde aan de nog onzekere
mogelijkheid, haar levensdoel te bereiken; en dat die opoffering haar ware smart
veroorzaakte. Had zij in die echtverbintenis tevens haar ideaal kunnen verwezenlijken
van een leven volgens hare opvatting gewijd aan den dienst van God, zoo ware haar
besluit anders geweest. Nu meende zij een soort ‘zedelijke zelfmoord’ te zullen
begaan door die te aanvaarden.
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Even ijdel bleken de verwachtingen van familie en vrienden met betrekking tot de
ontplooiing van haar groote gaven in het een of andere studievak, eventueel als
schrijfster. Reeds in 1844 schreef zij aan Miss Clarke: ‘You ask me why I do not
write something. I think what is not of the first class had better not exist at all; and
besides I had so much rather live than write; writing is only a supplement for living’.
Zij zag zelfs in haar gave om aangename brieven te schrijven eene ‘verzoeking’,....
voor welke zij trouwens zeer dikwijls zwichtte, getuige haar zeer omvangrijke
briefwisseling. Nog bedenkelijker was in haar oog het verlangen om in gezelschappen
te schitteren (the desire to shine in society), dat dikwijls scherp zelfverwijt bij haar
opwekte.
Eindelijk deed zich in 1851 een gelegenheid voor om te Kaiserswerth een deel
dier practische opleiding te bekomen, die zij onontbeerlijk achtte voor zij zelve eenig
initiatief kon nemen. Zij bleef er drie maanden en was haar gansche leven dankbaar
voor hetgeen zij er leerde, niet juist van de techniek der ziekenverpleging, die weinig
gevorderd was, doch wèl van allerlei andere zaken, verband houdende met
philanthropischen arbeid. Zij waardeerde ten volle de uitnemende persoonlijkheid
van Fliedner, en de geestelijke atmospheer onder de zusters. Een halve eeuw later
schreef zij: ‘Never have I met with a higher tone, a purer devotion than there.’
Wanneer men haar antecedenten vergelijkt met die harer collega's, meest
boerendochters (op dat oogenblik waren er geen vrouwen van hoogeren stand bij)
en haar vroegere levenswijze met den Spartaanschen eenvoud der inrichting, gevoelt
men hoe echt het geluk was, dat het jonge Engelsche meisje in die totaal vreemde
omgeving had gevonden. Aandoenlijk is deze ontboezeming in een brief aan haar
moeder: ‘I should be as happy here as the day is long, if I could hope that I had your
smile, your blessing, your sympathy upon it; without which I cannot be quite happy.
My beloved people, I cannot bear to grieve you.’
Deze sympathie moest zij nog eenigen tijd derven. Na
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haar terugkeer uit Kaiserswerth werd haar echter bij wijze van een compromis het
aanbod gedaan van een eigen klein ziekenhuis, hetzij te Lea Hurst, hetzij te Embley,
dat haar vader op zijn kosten zou inrichten en in stand houden. Hoewel zéér gevoelig
voor zijne goedheid moest zij om verschillende practische redenen het aanbod van
de hand wijzen.
Het korte interim dat thans intrad vóór zij in 1853 haar werkzaam leven begon,
kenmerkte zich echter door grootere gemoedsrust. Haar gedachten werden vooral in
beslag genomen door godsdienstig-philosophische studiën, die trouwens in de jaren
van overstelpende drukte nooit voor langen tijd werden gestaakt.
Langzamerhand hadden zich eenige harer godsdienstige begrippen gewijzigd. Op
één voornaam punt had zij reeds lang eene vaste levensbeschouwing, die van grooten
invloed bleef op haar practische levensopvatting. Zij zag in al 's levens ellende een
gevolg der zondige overtreding van God's wetten en juist in de noodlottige gevolgen
van het kwaad het bewijs zijner liefdevolle bemoeiing met de menschheid. Zéér sterk
drukt zij dit uit: ‘Misery is perhaps h e r e the strongest proof that His loving had is
present.’ Doch tot die wetten rekende zij niet enkel die op geestelijk-zedelijk gebied,
doch ook de zoogenaamde ‘natuurwetten’. Het leeren kennen van God's wil uitgedrukt
in die ‘natuurwetten’, het hoe langer hoe meer gehoorzamen aan die wetten, de
bestrijding van iedere overtreding daarvan, beschouwde zij als een heiligen plicht.
Vandààr dat het geheele gebied der ziekenverpleging tot in haar meest practische
bijzonderheden, en evenzeer dat der hygiëne, n.l. der voorkoming van ziekte en
ellende, voor haar niet een onzijdig terrein was, buiten het gebied van den godsdienst,
doch juist behoorde tot die dingen, waarin, naar het stoute woord van den Apostel
Paulus, de mensch ‘Gods medearbeider’ kan wezen1).
Deze opvatting was de oorzaak der groote waarde, die

1) 1 Cor. 3:9.
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zij haar leven lang hechtte aan de statistiek. Weinig boeken hadden zulk een invloed
op haar in de voorbereidingsperiode van haar leven als de werken van Adolphe
Quetelet, den Belgischen sterrekundige, meteoroloog en statisticus. Zij werd zelve
eene hartstochtelijke beoefenaarster dier wetenschap.
In deze jaren begon zij een serie geschriften, getiteld ‘Suggestions for Thought’,
die zij veel later successievelijk liet drukken, zonder ze echter in den handel te
brengen. Zooals met al hare geschriften, had zij ook met deze een practisch doeleinde.
Zij schreef thans aan een vriend, den bekenden dichter Monckton Milnes (later Lord
Houghton) om zijn oordeel te vragen over een en ander dat zij geschreven had over
‘het geloof in God’ met het oog op de meer ontwikkelden onder de werklieden, daar
zij vreesde dat ‘al de moreelen en intellectueelen onder hen overhelden tot atheïsme,
of althans een vaag soort deïsme’. Wij komen later op de ‘Suggestions’ terug.
In Februari 1853 mocht Miss Nightingale eindelijk een beslissenden stap doen.
Zij ging naar Parijs om er, voorzien van eene vergunning van de ‘Administration
générale de l'Assistance publique’, alle mogelijke ziekeninrichtingen te bezoeken en
de vermaarde Parijsche chirurgen aan het werk te zien, ook om daarna eenigen tijd
door te brengen bij de ‘Soeurs de la Charité’ in de ‘rue Oudinot’. Haar verblijf in dit
zoogenaamd ‘Maison de la Providence’ duurde slechts kort, daar zij mazelen kreeg
en onmiddellijk na haar herstel (dit laatste in het gastvrij huis der Mohls) naar Londen
terugkeerde, om in functie te treden als hoofd van een klein ziekenhuis voor behoeftige
dames. Haar vader gaf haar van dien tijd af een ruime jaarlijksche toelage, die vanzelf
haar vrijheid van actie zéér bevorderde. Hoewel dankbaar voor een zelfstandigen
werkkring (die echter beperkt was door de vaak weinig oordeelkundige bemoeiingen
zoowel van een heeren- als van een damescomité) vond Miss Nightingale hier niet
voldoende gelegenheid om haar hoofddoel te bereiken: de opleiding van een groot
aantal verpleegsters, liefst uit de
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‘betere’ standen. Een jaar daarna was zij reeds in onderhandeling over een anderen
werkkring, toen plotseling de ure sloeg van haar roeping tot de grootsche taak, die
later aan haar naam eene historische beteekenis zou verleenen.
Het zij nog terloops vermeld, dat zij in den loop van den zomer hare vacantie
onderbrak om gedurende eene korte cholera-epidemie in een ziekenhuis in een der
slechtste Londensche wijken de vrouwelijke patiënten te verplegen.
De gebeurtenissen, die aanleiding gaven tot het gaan van Miss Nightingale naar het
Engelsche leger tijdens den Krimoorlog, behoeven slechts vluchtig herinnerd te
worden. De vreugde in Engeland over de roemrijke, hoewel feitelijk onbeteekenende,
overwinning der verbonden troepen aan de Alma op 20 September 1854 werd
plotseling gedempt door allerlei schokkende onthullingen aangaande den
onvoldoenden staat van den geneeskundigen dienst. De brieven van den bekenden
oorlogscorrespondent Russell in de Times van 9 en 12 October waren de eerste
alarmkreet, die heel Engeland in rep en roer bracht. Het grove verzuim, dat aan de
Regeering verweten werd, de ongelooflijke leemten in officieele administratie en in
de verpleging van gewonden en zieken, moesten in de eerste plaats snel verholpen
worden door particulier initiatief op uitgebreide schaal. Er werd o.a. gevraagd, hoe
het kwam, dat, terwijl de Fransche bondgenooten vijftig liefdezusters uitgezonden
hadden, in de Engelsche militaire hospitalen niet één verpleegster werd gevonden.
Verscheidene vrouwen, ook der hoogste standen, boden zich onmiddellijk als
zoodanig aan. Miss Nightingale was reeds hier en daar bekend als iemand, die
persoonlijke ondervinding had opgedaan op het gebied der ziekenverpleging en
buitendien een grondige studie had gemaakt van allerlei daaraan verwante
administratieve en sanitaire vraagstukken. Zij was persoonlijk bevriend met Sidney
Herbert, die onder den Hertog van Newcastle een hooge
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betrekking aan het Ministerie van Oorlog bekleedde. Deze schreef haar op Zondag
15 October een uitvoerigen brief, waarin hij haar het voorstel deed zoo spoedig
mogelijk naar Constantinopel te vertrekken als hoofd eener groep verpleegsters, en
wèl omdat zij de eenige persoon in Engeland was, die met volkomen bewustheid van
de moeilijkheden, die haar te wachten stonden, ook volkomen in staat zou blijken
die te overwinnen. Intusschen had zij den vorigen dag reeds een persoonlijk onderhoud
gezocht met den Heer Herbert om hem een soortgelijk voorstel te doen en later aan
zijn vrouw in dien geest geschreven. Maandag 16 October was de zaak reeds
beklonken. Eenige dagen volgden van ontzettende inspanning; de merkwaardige
kalmte, die Miss Nightingale aan den dag legde, was voor een groot deel het gevolg
der voorafgaande onbewuste voorbereiding voor haar grootsche taak. Zij vertrok op
21 October, - gelukkig met de volle instemming harer ouders - vergezeld van haar
trouwe vrienden Bracebridge en acht en dertig verpleegsters, waaronder
Anglikaansche en Roomsch Katholieke zusters, en beroepsverpleegsters uit hospitalen,
verreweg de meesten, in tegenstelling met de algemeene veronderstelling, vrouwen
uit den werkenden stand.
Meer dan zestig jaren zijn verloopen sedert die beroemde reis werd aanvaard.
Honderden en honderden vrouwen van allerlei levensomstandigheden hebben sedert
dien, met niet minder toewijding dan Florence Nightingale, eene dergelijke taak
ondernomen. Op dit oogenblik gedenken wij met dankbare ontroering de duizenden
vrouwen, die, als gold het een van zelf sprekende zaak, zich wijden aan de even
heerlijke als ontzettende taak der militaire verpleging. De Engelsche dichter Gray
gewaagt in zijn schoone ‘Elegy’ van ‘mute, inglorious Miltons’; zoo zijn er
ongetwijfeld thans in alle landen onbekende ‘Florence Nightingales’. Dààrom heeft
hare persoonlijkheid echter niet haar beteekenis verloren, zooals naar wij hopen uit
deze schets zal blijken.
De tijd van oncritische lofrede is voorbij; zooals b.v.
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bij den uitnemenden, doch wel wat rhetorischen geschiedschrijver Kinglake. De
aanspraak van Florence Nightingale op de hooge plaats, die zij bekleedt, werd door
haren biograaf op strenge wijze getoetst aan historische feiten. Hij kwam na eene
veel geduld eischende studie der enorme hoeveelheid officieele rapporten en
contra-rapporten, in weerwil van tegenstrijdigheden in de afgelegde verklaringen
(uit allerlei oorzaken, zelden door opzettelijke onwaarheid) tot een beslissend
eind-oordeel.
Sir Edward Cook besluit met een bepaalde afkeuring der bestaande toestanden,
toen zij haar werk begon, en schrijft de snelle verbeteringen, die teweeg gebracht
werden, voor een groot deel aan haar toe. In dit verband mag er op gewezen worden,
dat zij beschikte over groote giften in geld en natura, gedeeltelijk uit de aanzienlijke
Times-bijdragen, die te harer beschikking werden gesteld, gedeeltelijk aan haar
persoonlijk gezonden, en dat zij daardoor kon voorzien in vele behoeften ontstaan
door officieele nalatigheid. Zij zelve verantwoordde later niet minder dan £ 7000,
rechtstreeks door haar ontvangen. Twijfel is uitgesloten aan de schier ongelooflijk
snelle verandering in den toestand, als men leest, dat het sterftecijfer in het ‘Barrack’
hospitaal te Scutari (waar zij haar werkzaamheden begon), die voorheen 42 per
honderd bedroeg, in het voorjaar van 1855 daalde tot 22 per duizend.
Over hetgeen haar vooral den dank van het groote publiek verzekerde, kunnen wij
kort zijn, daar dit eigen is aan alle waarlijk goede verpleegsters. De vrouwelijke
teederheid der zorgen, die zij aan de lijders en in het bijzonder aan de stervenden
wijdde, de kalmeerende, opbeurende invloed, dien zij op hen oefende, de gezonde
vereering, die zij onwillekeurig aan hen inboezemde, haar sympathieke relaties met
bezorgde of treurende familieleden - dit alles mogen wij als niet al te zeldzaam
veronderstellen. Eén groote factor in haar schier magischen invloed over mannen en
vrouwen beide was wèl dat zij een echte ‘lady’ was.... en bleef. Op dit punt is het
Engelsche oordeel, ook van den minderen man, scherp en juist. Eene hertogin
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kan dien eerenaam door eigen schuld verbeuren. ‘A perfect lady’ heet het telkens
van Miss Nightingale, niet als door haar geboorte van zelf sprekend, maar omdat zij
in de moeilijkste omstandigheden nooit te kort schoot aan hetgeen tot het ware wezen
eener ‘lady’ behoort. Ook bezat zij hetgeen Shakespeare noemt ‘that excellent thing
in woman’, een zachte, bijzonder melodieuze stem, en in de meest spannende
oogenblikken was er van stemverheffing geen sprake.
Men heeft gezegd, dat zij haar taak op drie wijzen volvoerde. Ten eerste bracht
zij de meer specifiek vrouwelijke gaven te pas van nauwkeurige waarneming en
practischen zin, ook in verband met de kleinste bijzonderheden, die rechtstreeks of
zijdelings het welzijn harer patiënten raakten. Ten tweede deinsde zij niet terug voor
persoonlijke verantwoordelijkheid en deed zij zelve hetgeen anderen weigerden of
niet in staat waren te doen. Ten derde hield zij niet op met aan de autoriteiten in
Engeland verwijten, aanklachten, raadgevingen te richten.
Bij haar aankomst te Scutari op 4 November 1854, nam zij met haar verpleegsters
haar intrek in het snel geimproviseerde ‘Barrack’ hospitaal (voorheen een Turksche
kazerne), dat aan geen der meest elementaire eischen beantwoordde. Zwaargewonden
uit de Krim en zieken, vooral cholera-patiënten kwamen dagelijks aan. In November
bedroeg het aantal patiënten aldaar 1715. Ook in andere hospitalen werden de diensten
der nurses gevraagd en overal waar zulks het geval was, trad Miss Nightingale met
beslistheid op, èn als het erkend hoofd van het vrouwelijk personeel èn om handelend
in te grijpen, waar zij inzag dat er geen tijd was om langs officieelen weg in dringende
behoeften te voorzien. Het spreekt van zelf, dat zij duizend bezwaren ontmoette.
Zelve doordrongen van de noodzakelijkheid van strenge tucht en daarom stipte
gehoorzaamheid eischende van hare verpleegsters, gaf zij het voorbeeld van
ondergeschiktheid aan hoogere autoriteiten, en navolging van gestelde regels, doch
met dit voorbehoud, dat zij onvermoeid bezig was met pogingen
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om die autoriteiten ‘naar haar hand’ te zetten en vaste regels te doen wijzigen volgens
oogenblikkelijke eischen.
Dat velen, medici, zoowel als militairen, haar beschouwden als een lastige,
bemoeizieke jonge dame, die men hartgrondig terugwenschte in Engeland, laat zich
gemakkelijk begrijpen. Doch, bij anderen vond zij dadelijk waardeering en met
enkelen ontstond zelfs een band van levenslange vriendschap.
Het valt niet te loochenen, dat zij wel eens te kort schoot in geduld en takt en dat
haar brieven (men bedenke echter dat die meestal 's nachts geschreven werden na
een dag van bijna bovenmenschelijke inspanning) niet altijd vrij waren van sterk
gekleurde voorstellingen en onbillijke oordeelvellingen.
Een betreurenswaardig voorval, waarvan haar ‘vijanden’ veel gebruik maakten,
mag niet verzwegen worden. Vooraf zij gezegd dat, volgens uitdrukkelijke bepaling
in de officieele opdracht, die zij ontvangen had, bij haar alléén de keus der
verpleegsters berustte, voor wie zij ook de geheele verantwoordelijkheid droeg. Zij
was zóó doordrongen van het onberekenbaar gewicht voor de toekomst der
proefneming die men thans waagde, dat zij slechts eene keurbende van twintig
verpleegsters had willen mêenemen en een getal van acht en dertig naar haar oordeel
reeds te groot was.
Dadelijk reeds had zij er ééne moeten terugzenden (die door eene Kaiserswerther
diacones, te Constantinopel werkzaam, werd vervangen) en vier anderen waren
vertrokken, omdat haar de ontberingen te groot, de arbeid te zwaar gevallen waren.
Het is begrijpelijk, dat Miss Nightingale dus zéér ontsteld werd door het bericht in
December ontvangen, dat hare vriendin, Miss Mary Stanley, zuster van den bekenden
deken, op weg was naar Constantinopel met niet minder dan zeven en veertig
verpleegsters. Waar het haar reeds zwaar genoeg was om haar nauwelijks getolereerde
verpleegsters (acht en twintig in het Barrack Hospital en tien in het betrekkelijk
verwijderde Algemeene Hospitaal) behoorlijk te controleeren,
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weigerde zij beslist die ongevraagde hulp te aanvaarden en dreigde zelfs haar ontslag
te nemen in een brief aan Sidney Herbert, waarin de weinig vleiende aanklacht
voorkwam: ‘You have sacrificed the cause so near my heart; you have sacrificed
me...., you have sacrificed your own written word to a popular cry.’
Bij haar andere bezwaren kwam er ook één, dat zij, naar het schijnt, toen niet
formuleerde, n.l. dat een groot getal der verpleegsters Roomsch Katholiek was en
Miss Stanley, zooals zij wist, op het punt stond zich bij die kerk aan te sluiten. Bij
Miss Nightingale zelve zou dit bezwaar in het minst niet gegolden hebben, doch men
was in Engeland onder den indruk eener anti-Roomsche strooming, gelijk aan onze
April-beweging, en zij wilde geen grond geven voor de reeds geuite beschuldiging,
dat zij de Roomschen vóórtrok. Zij werd trouwens beurtelings verdacht van
ultra-Protestantsch te zijn, van geheime Roomsch-Katholieke sympathieën en van
totale godsdienstige onverschilligheid.
Het strekt Sidney Herbert (een der edelste figuren in de politieke wereld) tot
blijvende eer dat hij zijn ongelijk erkende en zelfs voorstelde het geheele gezelschap
op eigen kosten te laten terugkomen, maar hij raadde zijn vriendin tevens aan op
haar post te blijven en zoo mogelijk gebruik te maken der aangeboden krachten.
Zulks geschiedde, doch het valt te betreuren, dat haar vriendschap met Miss Stanley
nooit werd hervat. Intusschen komt ook aan deze beminnelijke vrouw, die gansch
andere gaven bezat dan Miss Nightingale, eene eereplaats toe in de geschiedenis der
vrouwelijke ziekenverpleging. Aan haar werd een quasi zelfstandige werkkring
toegewezen in een ander ziekenhuis en door sommigen wordt beweerd, dat haar
optreden in meer concilianten zin dan Miss Nightingale er zéér toe heeft bijgedragen,
om het bestaande vooroordeel tegen vrouwelijke verpleging van militairen te
overwinnen.
In verband met deze treurige episode moet echter nadrukkelijk gezegd worden,
dat Miss Nightingale niet
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schuldig was - naar sommigen beweerden - aan kleinzielige onderschatting van hare
collega's. O.a. van ééne harer, Mrs. Shaw Stuart, schreef zij in eene lange loftuiting:
‘Without her our Crimean work would have come to grief.’ En aan de Eerwaarde
Moeder, die met eenige der Roomsch-Katholieke zusters was gekomen, bracht zij
deze schoone hulde: ‘I do not presume to express praise or gratitude to you, Revd.
Mother, because it would look as if I thought you had done the work not unto God
but unto me. You were far above me in fitness for the general Superintendency, both
in worldly talent of administration, and far more in the spiritual qualifications which
God values in a Superior.’
In het volgend voorjaar (Mei 1855) bracht Miss Nightingale een bezoek aan het
‘front’, waar in de verschillende hospitalen ook eenige harer verpleegsters werkzaam
waren. Haar verschijning te paard verwekte groote geestdrift onder de soldaten. Zij
vond aanleiding om ook dáár veel tot stand te brengen, o.a. bijgestaan door den
Franschen kok Soyer, die een groote rol speelde in de door haar zoo onontbeerlijk
geachte zorgvuldige bereiding van speciale ziekenkost. Haar werk werd echter weldra
geschorst door een ernstigen koortsaanval, die haar bijna het leven kostte.
In Augustus kon zij weder te Scutari optreden. Op 9 October ging zij nogmaals
naar de Krim, doch kwam reeds einde November terug, op het bericht eener ernstige
cholera-epidemie in het Barrack-Hospitaal. In Maart 1856 maakte zij op dringend
verzoek een derde reis naar de Krim en bleef er tot de maand Juli. Die vijf maanden
(twee in '55 en drie in '56) waren de meest vermoeiende en in menig opzicht de
moeilijkste van haar verblijf in het Oosten. Uit den aard der zaak waren hare
werkzaamheden minder gelocaliseerd dan te Scutari. Aan de Krim moest zij verre
afstanden afleggen tusschen de verschillende hospitalen en naar overal verspreide
barakken, bergplaatsen en wat dies meer zij. Soms bracht zij geheele dagen in het
zadel door, of zij reed rond in een, met een kap voorziene, bagagewagen zonder
veeren, door een muildier
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getrokken (en volgens de ‘Souvenirs’ van Soyer, bestuurd door een ezel!) Haar
scherpe blik ontdekte overal herstelbare euvels. Men kan zich een denkbeeld vormen
van haar veelzijdige verrichtingen, wanneer men leest dat zij o.a. leeskamers voor
de soldaten inrichtte, diepe boringen liet maken om beter water te bekomen en zorgde
voor eene vilt-overdekking der hutten tegen de winterkoude. Uit eigen middelen en
die eener tante, Mrs. Samuel Smith, die het Bracebridge echtpaar had vervangen,
wist zij in velerlei behoeften te voorzien.
De vrede werd den 30sten Maart 1856 te Parijs geteekend, doch Miss Nightingale kon
Scutari eerst den 28sten Juli verlaten. De regeering bood haar een oorlogsschip voor
de terugreis aan; zij wees het aanbod van de hand, reisde incognito als Miss Smith
en kwam onverwacht aan het bij Lea Hurst het dichtstgelegen station aan, vanwaar
zij te voet het ouderlijk huis bereikte. Van openbare huldebewijzen wilde zij niet
weten, van persoonlijke geschenken evenmin. Men prees haar om hare ‘opofferingen’;
zij zag in al hetgeen zij had mogen doen slechts de uitoefening van een heerlijk
v o o r r e c h t , zooals Koningin Victoria met fijnen takt haar diensten omschreef in
een brief van dankbetuiging, dien Miss Nightingale reeds in Turkije ontving. Zóó
doordrongen was zij van dit besef, dat zij in een brief, den 4den November '55
gedagteekend, met eene toespeling op het aan Anglikanen zóó bekende Loflied van
Maria, uitriep: ‘....When if ever the Magnificat has been true, has it been more true
than now, every word of it? My soul doth magnify the Lord and my spirit hath rejoiced
in God, my Saviour. For He hath regarded the lowliness of His handmaiden.’
Reeds een jaar te voren hadden geestdriftige vereerders eene beweging op touw
gezet om haar op eene of andere wijze den dank der Britsche natie te betuigen. Men
had haar gepolst; het éénige stoffelijk bewijs van dankbaarheid dat zij zou willen
aanvaarden, bleek te zijn iets dat haar in staat zou stellen haren arbeid voort te zetten.
Haar
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vrienden wisten dat zij droomde van de vestiging in gewijzigden vorm van een
‘Engelsch Kaiserswerth’. Een invloedrijk comité werd in het leven geroepen om
fondsen te verzamelen ter eventueele oprichting van eene opleidingsschool voor
verpleegsters onder een bestuur, dat door haar zou benoemd worden. Te Londen, in
de provincies, in de koloniën, werden talrijk bezochte meetings gehonden. Het
verzamelde fonds bedroeg ongeveer £ 44000 en werd in den loop der jaren gebruikt
voor verschillende doeleinden in verband met ziekenverpleging en hoofdzakelijk
voor de bekende ‘Nightingale Training School’, waarover beneden nader.
In de eerste vijf jaren na hare terugkomst uit Turkije streefde zij hoofdzakelijk
naar de opheffing van de schreiende misstanden in het leger, die zij van nabij had
leeren kennen. De ‘hartstochtelijke toewijding, de zelfverloochenende ijver’, die zij
aan den dag legde in den rusteloozen strijd tegen onkunde, onverschilligheid, officieele
sleur, misplaatste behoudzucht en zuinigheid, waren het gevolg van haar persoonlijke
ervaringen. Een zeker moederlijk gevoel, dat zij in sterke mate bezat, gaf haar
bezieling. Zij had haar ‘kinderen’ zien lijden en sterven door oorzaken aan
menschelijke schuld te wijten; zij wist dat dezelfde oorzaken in Engeland zelf in
meer of mindere mate bestonden. Haar kracht wortelde in de verbinding van intens
gevoel met een nauwkeurige feitenkennis, welke laatste zij meesterlijk tot een
doeltreffend wapen wist te smeden.
De eerste stap was een geslaagde poging om Koningin Victoria en Prins Albert
voor hare hervormingsplannen te winnen. Zij bracht daartoe in hetzelfde najaar een
korten tijd door in de nabijheid van Balmoral, het Schotsche kasteel der Koningin,
en had verscheidene malen een lang onderhoud met beide vorstelijke personen. De
Koningin was zéér getroffen door haar en gaf haar indruk weder op haar eigenaardige
tegelijk eenvoudige en heldere schrijfwijze: ‘We.... are delighted.... by her great
gentleness and simplicity, and wonderful, clear, and comprehensive head. I wish we
had her at the War Office.’
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Het bleek spoedig dat die jonge vrouw met de zachte stem en innemende manieren
iemand was, met wie rekening gehouden moest worden. Op verzoek der Koningin
confereerde zij te Balmoral met den Minister van Oorlog, Lord Panmure, van wien
natuurlijk in de eerste plaats het welslagen harer plannen zou afhangen. Haar
voornaamste bondgenoot was de reeds genoemde Sidney Herbert, die zich gedeeltelijk
verantwoordelijk gevoelde voor hetgeen in het begin van den Krimoorlog was
voorgevallen toen hij nog aan het Ministerie van Oorlog was. Hij werd voorzitter
eener ‘Royal Commission on the health of the army’, welke echter eerst in Mei 1857
in werking trad.
In de maand November 1856 vestigde Miss Nightingale zich in een annex van het
‘Burlington’ Hotel te Londen, dat gedurende eenige jaren haar hoofdverblijf werd
en in zekere kringen ‘the little War Office’ werd genoemd. Het is moeilijk in deze
vluchtige levensschets een denkbeeld te geven van den invloed, dien Miss Nightingale
oefende op de leden der ‘Commission’, waarvan de meesten feitelijk door haar werden
aangewezen, of van de hinderpalen van allerlei aard, die zij telkens en telkens moest
overwinnen. De militaire arts Sir John Mc Neill, schreef haar reeds in 1857: ‘The
Nation is grateful to you for what you did at Scutari, but all that it was possible for
you to do there was a trifle compared with the good you are doing now.’
Een overtuigend bewijs van de waarde, die men aan haar oordeel hechtte, is het
verzoek haar door Lord Panmure gedaan om een rapport op te stellen. Zij gaf daaraan
gehoor door het schrijven van: ‘Notes affecting the Health, Efficiency and Hospital
Administration of the British Army’, welk werk wordt beschouwd als het meest
merkwaardige harer talrijke geschriften, die alle den stempel dragen harer krachtige
persoonlijkheid. Blijkbaar zonder eenige litteraire nevenbedoeling geschreven, zijn
zij helder, kernachtig, overredend, tegelijk principiëel en practisch. Sir John Mc Neill
betitelde bovengenoemd geschrift als een ‘onschatbaar geschenk aan het leger en
aan het land.’
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Intusschen bleek het hoe langer hoe meer in welke mate hare gezondheid geleden
had door hetgeen zij doorgemaakt had. Kon zij in het begin van 1857 nog hier en
daar ziekenhuizen bezoeken, o.a. van het leger en de vloot, zij ging later zóó snel
achteruit, dat met de daaropvolgende jaarsverwisseling haar dood ieder oogenblik
werd verwacht. De diagnose harer geneesheeren was niet altijd gelijkluidend. Eenigen
waren van meening dat het hart ernstig aangetast was. In den loop van 1859 en
wederom in den winter van '61 op '62 herhaalden zich zekere verschijnselen, die,
gelukkig ten onrechte, een naderend einde schenen te voorspellen. Zij was zich ten
volle van haren toestand bewust; zij weigerde echter hare werkzaamheden op te
geven, overtuigd dat deze geen uitstel toelieten. Alleen richtte zij haar leven zóó in
dat zij, meest aan bed of rustbank gekluisterd, al hare krachten voor het ééne doeleinde
opspaarde en beslist weigerde die in andere richting te ‘verspillen’. In deze jaren was
zij dikwijls zelfs voor hare familieleden niet te spreken, tenzij deze behoorden tot
haar zéér talrijke medearbeiders.
Zelfs de voornaamste van deze op te noemen zou te veel eischen van ons bestek.
Doch haar bondgenootschap, tevens vriendschap met den uitnemenden Herbert was
zóó merkwaardig, dat er iets van gezegd moet worden. Haar biograaf noemt dien
band waarschijnlijk éénig in zijn soort. In 1859 nam hij ontslag als voorzitter der
Commissie omdat hij Minister van Oorlog werd; een slepende kwaal, die ook zijn
vroegen dood veroorzaakte, noopte hem tot zijn leedwezen in December '60 het Huis
der Gemeenten met dat der Lords te verwisselen, terwijl hij zijn portefeuille bleef
behouden. Vijf jaren lang was er onophoudelijke samenwerking tusschen den
staatsman in het openbaar en de vrouw achter de schermen; soms ontmoetten zij
elkander dagelijks, anders waren zij door briefwisseling in verbinding, of ook wel
door tusschenkomst van Mrs., later Lady Herbert. Sidney Herbert ontving namelijk
veel hulp in zijn openbaar leven van zijne vrouw, aan wie hij teeder gehecht was.
Toch kon hij vijf jaar lang gestadig eene andere

Onze Eeuw. Jaargang 16

430
vrouw raadplegen, zonder dat zijn verhouding tot haar of de oprechte vriendschap
der beide vrouwen er in het allerminst onder leed. Het geheim dier zeldzame schoone
vriendschap lag gedeeltelijk dààrin dat beiden, met geheel uiteenloopende gaven
toegerust, elkander aanvulden, en voor elkander onontbeerlijk werden. De band was
‘volkomen sympathie in het nastreven van een hoog ideaal’1).
De vroege dood van Lord Herbert zette helaas! vele zijner grootsche
hervormingsplannen stop. Op zijn sterfbed hoorde men hem nog fluisterend zeggen:
‘Poor Florence! poor Florence! Our joint work unfinished’.
Drie jaren na zijn dood schreef zij aan een medischen vriend: ‘These three years
have been nothing but a slow undermining of all he has done (at the War Office)’.
Toch was zijn arbeid, die tevens de hare was, niet onvruchtbaar en de voorspelling
van Sir John Mc Neill dat hetgeen zij gezaaid hadden later geoogst zou worden is
ten volle bewaarheid. Zij legden tezamen de grondslagen van allerlei radicale
verbeteringen, die pas veel later werden ingevoerd. Tot de vele ‘reforms’, waaraan
Miss Nightingale indirekt medewerkte, door practische raadgevingen en bezielenden
invloed behoorden allerlei grootere of kleinere maatregelen in verband met het
kazerneleven: de vestiging van leeskamers, ontspanningslokalen, spaarbanken enz.
De dood van Sidney Herbert was een ontzettende slag voor Miss Nightingale. Op
verzoek van Gladstone, die een zijner vrienden was en vond dat de pers onvoldoende
waardeering van zijn persoon en werk had getoond, schreef zij een kort gedenkschrift,
dat echter niet in den handel werd gebracht. Zij verliet toen het Burlington Hotel om
er nooit terug te keeren en bracht een paar maanden in volkomen afzondering door
te Hampstead.
Aanvankelijk scheen het of met den dood van haren ‘meester’ zooals zij hem
noemde, haar werkkracht voor

1) Een blijvende herinnering aan deze historische vriendschap levert thans een plek te Londen,
York Place, waar men een standbeeld vindt èn van Florence Nightingale èn van Lord Herbert
of Lea.
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goed verlamd was. Doch deze toestand was voorbijgaande, hoewel haar smart diep
en duurzaam bleef.
Keeren wij thans terug tot de taak, die naar populaire opvatting, haar éénige, en
zeker niet haar minst belangrijke is geweest: de algemeene verbetering der
ziekenverpleging. Wel was het haar door verschillende oorzaken, vooral de staat
harer gezondheid, onmogelijk persoonlijk de verwezenlijking harer lievelingstheorieën
ter hand te nemen. Doch de bovenvermelde ‘Nightingale Training School’ in verband
met het Londensche St. Thomas Hospitaal, was in eigenlijken zin haar schepping.
De bezielende kracht, die van haar uitging; de veelomvattende, doordringende blik,
waarmee zij van haar ziekenkamer uit menschen en toestanden beheerschte; de
menschenkennis, waarvan zij blijken gaf in haar meestal juiste, rake, dikwijls
humoristisch getinte oordeelvellingen; de mengeling van gestrengheid en goedheid,
zelfs teederheid, in haren omgang met de verpleegsters, voor wie eene ‘audiëntie’
bij haar eene ontzagwekkende eer was, dit alles met bewijzen te staven behoort eerder
in vakbladen dan in dit tijdschrift thuis.
Wanneer men bedenkt, dat deze school, naar de bedoeling van Miss Nightingale,
vooral gediend heeft voor de vorming van min of meer superieure vrouwen in staat
om overal in het Britsche rijk aan het hoofd van ziekeninrichtingen te staan, dat zij
de oorsprong is geweest van tallooze andere opleidingsscholen, en dat de stichtster
telkens werd geraadpleegd door oud-leerlingen en met velen persoonlijk vriendschap
aanknoopte, kan men zich eenig denkbeeld vormen van de enorme briefwisseling,
die een groot deel van haar arbeid heeft uitgemaakt. (Ook in de Ver. Staten, in
Duitschland en in Zweden, zetten zich oud-leerlingen neder). Haar biograaf zegt dat
in enkele jaren haar brieven onder deze rubriek duizenden bedroegen; hij telde in
één jaar honderd brieven aan slechts ééne ‘Superintendent’. Collectieve brieven aan
de ‘Nurses’, bij wijze van Nieuwjaarsgroet (‘full of wit and wisdom’ is de
eigenaardige kenschetsing) vloeiden haar jaren lang
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uit de pen; zij werden wèl ter verspreiding gedrukt, doch niet in den handel gebracht.
De pen was feitelijk het hoofdwerktuig harer bijna wereldomvattende actie. In
1859 schreef zij haar bekende werkje, ‘Notes on Nursing’, een der weinige boeken,
waarop de Engelsche uitdrukking ‘epoch-making’ toepasselijk is. Het werd als
zoodanig erkend door de meest gezaghebbende medici, weldra in de meeste
Europeesche talen overgezet en gedurende eenige jaren alom veel gelezen.
Een tweede boek, ‘Notes on Hospitals’, dat gedeeltelijk vroeger verschenen
opstellen bevatte, verscheen in 1863, en gaf aanleiding in de medische pers tot een
hevige polemiek, die op zich zelf reeds een bewijs was van het aan haar oordeel
gehecht gewicht.
Zij werd erkend als autoriteit, zoowel op het gebied van den bouw en de inrichting
van ziekenhuizen, als op dat van de eigenlijke verpleging. Men zond haar vaak
plannen ter goedkeuring, die zij aan grondige kritiek onderwierp. Somtijds antwoordde
zij met zelve ontwerpen te zenden. In dit alles werd zij bijgestaan door vakmenschen
onder haar talrijke vrienden: geneesheeren, bouwkundigen, ingenieurs, statistici. Het
vertrouwen harer landgenooten was de oorzaak, dat zij hoe langer hoe meer
beschouwd werd als het hoofd van een soort vrijwillig consultatiebureau.
Intusschen was zij aldoor bezig te trachten de hervormingsplannen van Lord
Herbert ten uitvoer te doen brengen; zij kwam daardoor ook in aanraking met het
‘India Office’. Een vriend gaf eens een humoristische doch volkomen juiste
beschrijving van haar leven, toen hij het kenschetste als ‘spent in bullying harmless
government offices.’ Men zou licht vermoeden, dat zij dikwijls het ‘hoofd zal
gestooten hebben’, doch, dank zij het merkwaardig prestige, dat zij langzamerhand
verkregen had, en misschien ook de ridderlijkheid waarmee de Engelschman meestal
de vrouw bejegent, was dit niet het geval. Men leest met verbazing, dat bijna iedere
pas benoemde onderkoning van Britsch Indië of gouverneur van Bombay of
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Madras een bezoek bij haar bracht vóór zijn vertrek naar zijn post ter
gedachtewisseling over allerlei belangen van den soldaat, straks ook van den Indiër.
Zij schreef in '78 een artikel in de ‘Nineteenth Century’ over ‘The People of India’,
waarin zij de publieke opinie trachtte wakker te schudden met betrekking tot den
hongersnood in dat land. Bij deze gelegenheid werden, zoo als meer het geval was,
haar opvattingen bestreden; men verweet haar een zekere overdrijving in hare
voorstellingen, niet het gevolg van bewuste onjuistheid, doch van haar bewogen
gemoed.... en toch haar invloed werd openlijk erkend. Om een voorbeeld te noemen:
Lord Napier of Magdala, die in '70 gouverneur van Bombay werd, zeide haar, in
verband met eene andere kwestie van openbaar belang: ‘Everything in India depends
on what is thought in England, and it was you who raised public opinion in England
on these subjects.’
Hetzelfde gold in nog veel sterkere mate voor allerlei vraagstukken in Engeland
zelf. In beide Parlementshuizen werd openlijk hulde gebracht aan haar persoonlijken
invloed op de publieke meening in zake ‘Poor Law Reform’, waardoor eene nieuwe
wetgeving in 1867 mogelijk werd gemaakt.
Gedurende de eerste tien jaren na hare terugkomst uit Turkije verliet zij Londen
of de voorstad Hampstead bijna niet, uit vrees door afwezigheid het een of ander te
verzuimen dat haar werk ten goede zou kunnen komen. In al dien tijd verscheen zij
noch te Lea Hurst noch te Embley. Zij woonde in verschillende appartementen of
gemeubileerd gehuurde huizen, totdat zij in 1865 door haren vader werd geïnstalleerd
in een vaste woning die tot haren dood haar woonplaats bleef.
Hare familie, van wie zij in deze tien jaren van overstelpenden arbeid min of meer
afstand had gedaan, had reeds lang de bijzondere levensroeping leeren erkennen en
eerbiedigen der buitengewone vrouw, die zij als dochter en zuster bezaten. Doch het
doet aangenaam aan te lezen, dat Miss Nightingale in '66, hoewel in een ziekenwagen
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moetende reizen, naar Embley ging en er drie maanden bleef. In het volgend jaar,
moest zij een rustkuur te Malvern doen. Van '68 af, was zij veel bij haar hoog bejaarde
ouders, wier oudste dochter hen in 1858 had verlaten om in het huwelijk te treden.
In '72 bracht zij zelfs acht maanden te Embley door. De dood van haar vader in
1874, die het 80ste jaar bereikte, doch weinig naar geest en lichaam was verzwakt,
trof haar zéér; de band tusschen hen was altijd innig en teeder geweest, en, bij groote
verschillen in karakter en aanleg, hadden zij elkander meest goed begrepen.
Van '74 tot '80, in welk jaar haar moeder op 93-jarigen leeftijd overleed, was Miss
Nightingale veel bij haar. In de laatste vijf jaren was zij geregeld van Juli tot October
te Lea Hurst, alwaar zij met haar gewone nauwgezetheid allerlei kleine lokale
belangen behartigde. Het was haar echter eene voldoening zich veel met haar moeder
bezig te houden, hoewel deze geestelijk zóó verzwakt was, dat zij haar niet altijd
kende. De verhouding was eene aandoenlijke: de moederlijke liefde, zich nu eens
uitend met de oude bezorgdheid in een uitroep, als de volgende: ‘Is Florence still in
her hospital? I suppose she will never marry now’, dan weer besef toonend van de
werkelijkheid: ‘It makes me so happy to see you sitting by me. You come down to
teach us to love; but you have so much that is important to do, you must not stay
with us.’
Intusschen behield het leven van Miss Nightingale het vroeger vermelde
kluizenaarstype, eerst als gevolg van hare zwakke gezondheid, later misschien meer
uit gewoonte, die een tweede natuur was geworden. De verwachting van een
betrekkelijk vroegen dood bleef haar jaren lang bij.
In '72, vatte zij het zonderling voornemen op om zich als patiënte te laten opnemen
in het St. Thomas Hospitaal. Zij meende dat deze stap zou beantwoorden aan hare
ware levensbestemming. Bovendien strookte een dure installatie in eene voorname
buurt niet met haar strenge levensopvatting. Doch haar vrienden brachten haar tot
de overtuiging, dat de uitvoering van haar plan
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haar werk ernstig zou schaden en zij zag er voor goed van af. Trouwens haar huis
was een centrum van gestadige gastvrijheid aan vrienden en bekenden, waaronder
velen uit verpleegsterskringen, hetzij als logeergasten, hetzij voor den een of anderen
maaltijd, waaraan zij echter niet verscheen. Het grootste gedeelte der vijf en veertig
jaren van haar verblijf in het bekende huis in Southstreet bracht zij in haar slaapkamer
of eene aangrenzende zitkamer door. Haar positie van chronische zieke gaf haar
eigenaardige voorrechten; of zij een of ander bezoek wèl of niet kon afwachten hing
van haren toestand af en de barometer, dien zij er op nahield, stond in nauw verband
met haar waardeering van haar would-be bezoekers. B.v. zij gevoelde zich nooit wèl
genoeg om vorstelijke personen te ontvangen, tenzij deze persoonlijk en practisch
belang stelden in ziekenverpleging. Daar zulks echter, zooals wij weten, in
merkwaardige mate het geval is met vele vrouwen van koninklijken bloede ontving
zij in den loop der jaren menig vorstelijk bezoek, aan haar bed of rustbank, doch
steeds op één voorwaarde: hooge bezoeksters moesten zonder ‘gevolg’ willen komen.
Het heette, dat zij, te Londen zijnde, haar huis nooit verliet. Doch het schijnt dat
zij een enkele keer, wanneer zij zich wat sterker gevoelde, in het nabij gelegen Park
wandelde of tot een ochtendrit werd overgehaald; echter beschouwden hare vrienden
het als eene eerezaak haar niet te ‘verraden’. In het najaar van '82 woonde zij in den
tuin der ambtswoning van Gladstone, die toenmaals premier was, met groote
ontroering den intocht bij der ‘vermoeide, gehavende’ troepen uit Egypte. Zij werd
omstreeks dien tijd nog een paar maal in het openbaar gezien, hetgeen in de maand
April '83 aanleiding gaf tot eene uitnoodiging der Koningin om bij zekere officieele
plechtigheid op het kasteel Windsor te logeeren. De toestand harer gezondheid
verbood haar echter daarvan gebruik te maken.
Een levensschets van Florence Nightingale zou zeer onvolkomen zijn, wanneer
zij geen sterk licht liet vallen op de groote plaats welke in haar leven door de
vriendschap, met mannen en vrouwen, werd bekleed. Vrouwen
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van haar geestestype staan dikwijls in een zonderlinge verhouding tot mannen, hetzij
dat zij zooveel meer sympathie voor hen koesteren dan voor vrouwen, dat zij haar
eigen sekse uit de hoogte beschouwen, hetzij dat zij in mannen mededingers en halve
vijanden van haar onderdrukt geslacht zien. Van dit alles geen zweem bij haar. Terwijl
haar scherpe kritiek onpartijdig beide geslachten trof, was zij bijzonder rijk in
vriendschapsbetrekkingen met mannen zoowel als met vrouwen. Ook de mogelijkheid
van een schoonen, ongestoorden vriendschapsband met een getrouwden man en
tegelijk met zijne vrouw werd verscheidene malen door haar bewezen. Een
soortgelijke vriendschap als met de Herberts bestond tusschen haar en Mr. en Mrs.
Bracebridge, Mons. en Mme. Mohl, en Dr. Sutherland en zijne vrouw.
Haar opvatting van vriendschap was eene bijzonder verhevene. Zij zag eenigszins
nêer op vriendschappen, die enkel aangenamen omgang ten doel hadden. Trouwens
had zij, zooals meer het geval is met sterke naturen ‘uit één stuk’, te weinig oog voor
hetgeen wel geen absolute, maar toch betrekkelijke of tijdelijke waarde in het leven
kan hebben.
Zij schreef in '70 aan een harer grootste vrienden, den ook in ons land bekenden
Jowett: ‘My idea of a friend is one who will and can join you in work, the sole purpose
of which is to serve God.... and so extraordinarily blessed have I been, that I have
had three such friends.’ Zij bedoelde Herbert; haar neef, den dichter Arthur Clough,
en hare tante Mrs. Smith, die, vooral in de jaren '56 tot '61 hare trouwe bondgenooten
waren; Arthur Clough ontviel haar in hetzelfde jaar als Herbert, eveneens op
betrekkelijk jeugdigen leeftijd. Aan vrienden van dien merkwaardigen stempel heeft
het haar gedurende haar lange leven nooit ontbroken, hoewel zij vaak veeleischend
was en hen, waar zij volgens haar in ijver te kort schoten, met aanklachten en
verwijten overstelpte, dikwijls echter in zóó geestigen vorm gehuld, dat de bitsheid
haar vergeven werd.
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Een eenigszins netelige vraag mogen wij niet onbesproken laten: hoe stond Florence
Nightingale tegenover de Vrouwenbeweging? Haar uitspraken dienaangaande schijnen
wel eens in tegenspraak met elkander, naarmate van het gezichtspunt, dat zij op het
gegeven oogenblik innam.
Aan John Stuart Mill, wiens bekende boek ‘The Subjection of Women’ in '69
geschreven, zulk een stoot gaf aan de vrouwenbeweging, schreef zij in '67, ten
antwoord op zijn verzoek om toe te treden tot de ‘National Society for Woman's
Suffrage’: ‘That women should have the suffrage, I think no one can be more deeply
convinced than I’. Zij weigerde toen echter het lidmaatschap te aanvaarden wegens
drukke werkzaamheden en zwakke gezondheid, doch trad in '68 toe, liet in '71 haar
naam als lid der ‘General Committee’ drukken en zond in '78 een korte bijdrage op
verzoek aan een propaganda-geschrift, waarin zij het Vrouwenkiesrecht verdedigt
op grond van hetgeen zij beschouwt als een axioma: n.l. dat aan geen gezinshoofd
of belastingbetaler het stemrecht mag onthouden worden. Doch het mag betwijfeld
worden of voorstanders dier beweging tevreden zullen zijn met hetgeen o.a. in dat
korte opstel staat: ‘At the same time I do not expect much from it, for I do not see
that, for instance in America, where suffrage is, I suppose, the most extended, there
is more (but rather less) of what may truly be called freedom or progress than
anywhere else’.
In den boven bedoelden brief aan John Stuart Mill stelt zij eerst de vraag of het
niet verstandiger ware - daar het in ieder geval nog jaren kan duren vóór het
Vrouwenkiesrecht er was - om reeds dadelijk, langs bestaande wegen naar de
opheffing van zekere haar sekse betreffende misstanden te trachten en oppert zij dan
het volgende bezwaar: ‘Is it possible that, if woman suffrage is agitated as a means
of removing these evils, the effect may be to prolong their existence? Is it not the
case that at present there is no opposition between the two elements of the nation,
but that, if both had equal political power, there is a probability that the social reforms
required

Onze Eeuw. Jaargang 16

438
might become matter of political partizanship, and so the weaker go to the wall?’
Wat de ‘Vrouwenbeweging’ in het algemeen betreft, staat zij zeker veel minder
aan de zijde van haar, die - om een leelijk, doch thans onontbeerlijk woord te
gebruiken - besliste ‘feministen’ zijn. Wèl schreef zij in ééne harer aanteekeningen
over het huwelijk, in verband met haar eigen beslissing: ‘I must strive after a better
life for woman’; doch zij bedoelde niet een beter leven dan het huwelijk aan vrouwen
biedt, maar eene verbetering in zekere toestanden, die, vooral in haar jeugd, vele
meisjes noopten tot het aangaan van een huwelijk, zonder genegenheid, zelfs zonder
achting, om te ontkomen aan een leeg bestaan of omdat een echtverbintenis in hare
kringen absoluut van haar verwacht werd, dan wel om zich een broodwinner aan te
schaffen.
Wel is waar gaf zij somwijlen, b.v. door haar afkeurend oordeel over het huwelijk
van verpleegsters (dat in den loop der jaren echter wel wat gewijzigd werd) den
indruk eener ietwat onvolkomen waardeering van het familieleven. Zij was geneigd
het ongetwijfeld bestaande gevaar van een zeker collectief egoïsme, (l'egoïsme de
famille, noemt het een Fransch schrijver) te overschatten, voorbijziende dat het
familieleven in zekeren zin een tegengift biedt tegen de zelfzucht en dat ieder waarlijk
gelukkig gezinsleven op honderd wijzen voor de ‘gemeenschap’ een weldaad is.
Trouwens, was er in dien tijd nog weinig sprake van den tegenzin van vele
‘superieure’ vrouwen in de gewone plichten van het huwelijksleven, - haar weigering
om zich uitsluitend te wijden aan het levensberoep van echtgenoot en moeder, indien
daartoe geroepen, haar kortzichtige miskenning van de geheel éénige waarde harer
aloude levenssfeer, zouden zeker de goedkeuring van Miss Nightingale niet hebben
verworven en dreigen, naar veler meening, een groot maatschappelijk gevaar te
worden.
De volgende uitlating in een brief, in '61 geschreven aan de bekende Miss Martineau
is om meer dan een reden zeer merkwaardig. De aanleiding was een harer menig-
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vuldige verslagen over sanitaire en geneeskundige belangen in het Britsche leger.
‘The Report is in no sense public property. And I have a great horror of its being
made use of after my death by Women's Missionaries and those kinds of people. I
am brutally indifferent to the wrongs or the rights of my sex. And I should have been
equally so to any controversy as to whether women ought or ought not to do what I
have done for the Army; though a woman, having the opportunity and not doing it,
ought I think, to be burnt alive.’
Miss Nightingale wilde de beletselen weggenomen zien, die vrouwen in den weg
staan om levensbanen te bewandelen waarvoor zij g e s c h i k t zijn. De persoonlijke
geschiktheid moest, volgens haar, de beslissende factor in het leven zijn en zou tevens
de aanwijzing zijn van hetgeen in ieder bijzonder geval de Goddelijke wil is. Zij
schijnt te meenen, dat die toets, eerlijk aangewend, zonder eerzuchtige beweegredenen,
doorgaans zou leiden tot de keus van meer specifiek vrouwelijk werk boven een
algemeenmaatschappelijke loopbaan. Althans in 1871, toen de beweging voor
vrouwelijke geneeskundigen vele pennen in beweging bracht, stelt zij in een
geschriftje over kraamvrouwen-verpleging de vraag aan haar ‘geliefde zusters’ of
het nog niet beter voor haar ware ‘medische vrouwen’ dan ‘medische mannen’1) te
zijn. (Haar vriend, Dr. Sutherland, die het volkomen met haar eens was, voorspelde
‘gebroken ruiten’ als gevolg dezer openhartigheid!) Waarschijnlijk had zij daarbij
vooral het oog op het steeds door haar betreurd chronisch gebrek aan ontwikkelde
en beschaafde vrouwen voor de hoogere betrekkingen in ziekeninrichtingen.
Een der meest sprekende trekken in haar eigen leven was wel de zeldzame
verbinding van een zéér ruimen gedachtenhorizon met een microscopischen blik op
kleine bijzonderheden. Zij zou zeker ingestemd hebben met het schoone woord van
onze Mevr. Bosboom-Toussaint over

1) Eene gewone benaming voor geneesheeren in Engeland.
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het leven: ‘bevredigd zijn met de kleinheid (daarvan) door de rechte waardeering
van het groote er in1).
Er is boven reeds iets gezegd van het wijsgeerig-godsdienstig stelsel, dat zij zich
als vrucht van veel studie en nadenken toegeeigend had. In haar jeugd oefenden twee
geschriften sterken invloed op haar: Logic van John Stuart Mill en Histoire de mes
idées van Quinet. Van dien tijd dagteekende haar overtuiging, dat het God behaagt
de wereld te regeeren naar vaste wetten van oorzaak en gevolg, die echter niet in
strijd zijn met 's menschen vrijen wil en persoonlijke verantwoordelijkheid. Zij was
zelfs geneigd de laatste èn voor haar zelve èn voor anderen zéér ver uit te strekken,
b.v. tot niet strikt onvermijdelijke onkunde en tot onopzettelijk plichtverzuim, die
meestal zéér gemakkelijk absolutie verkrijgen. Zij geloofde dat God het heil der
menschheid door middel der menschheid zelve wil bewerken, dat Hij langs dien weg
bezig is haar op te leiden voor een heerlijke toekomst, en dat, wat den enkelen mensch
betreft, die opleiding in het leven hiernamaals wordt voortgezet. Zij was zich wèl
bewust, dat dit ‘stelsel’ - hier zéér onvolkomen, doch naar wij hopen niet onjuist
omschreven - niet alle raadsels oploste; er bleef ook voor haar gedachte een
achtergrond van ondoordringbaar mysterie, waarin zij, gegeven de beperkingen van
het menschelijk denkvermogen, goed kon berusten.
Haar eigenlijk geestelijke leven vol strijd....en overwinning, wordt wêerspiegeld
in tal van intieme ontboezemingen, meest in ‘meditaties’, voor geen menschelijk oog
bestemd; aanhalingen uit dergelijke geschriften doen altijd aan heiligschennis denken.
De hoofdindruk, dien men ontvangt, is die van een volkomen ‘zeker zijn van God’
- een zekerheid, onbestaanbaar met twijfelingen aangaande Zijn wijsheid en liefde.
Haar groote voorliefde voor mystieke schrijvers (zij leefde met de Imitatio en
dergelijke geschriften) doet

1) Uit ‘Mejonkvrouwe de Mauleon.’
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haar een taal bezigen, die bij sommige Protestanten licht bevreemding zal opwekken.
Zij zal beter begrepen worden, waar zij in een kort gedenkschrift aan eene andere
uitnemende vrouw gewijd - eene ware heldin onder verpleegsters, Agnes Jones tegelijk haar eigen geloof en haar eigen levensideaal wêergeeft.1) Een korte aanhaling
moge hier volgen.
Na een treffende beschrijving van de ontzaglijk moeilijke taak door Miss Jones
volvoerd, zegt zij: ‘She did it simply by the manifestation of the life which was in
her - the trained well-ordered life of doing her Father's business - so different from
the governing, the ordering about, the driving principle......We must not think that
any fit of enthusiasm will carry us through such a life as this. Nothing but the feeling
that it is God's work more than our's - that we are seeking His success and not our
success and that we have trained and fitted ourselves by every means which He has
granted us to carry out His work, will enable us to go on......My grace is sufficient
for thee, my strength is made perfect in thy weakness. That answer of God to St.
Paul she realized in her daily life more than any one I ever knew’.
Het zou moeilijk zijn en is geheel onnoodig, hare verhouding tot de voornaamste
leerstukken harer kerk precies te bepalen. In tegenstelling met de groote meerderheid
van ernstige Anglikanen, stond zij nog al kritisch tegenover den openbaren eeredienst,
die bij de meesten een zoo belangrijke plaats vervult. Toch stelde zij er hoogen prijs
op van tijd tot tijd aan het H. Avondmaal deel te nemen; in latere jaren, volgens
Anglikaansch gebruik, in haar ziekekamer.
Er is reeds iets gezegd van de behoefte, die bij haar opkwam om kostbare
waarheden, die zij zich had eigen

1) Het artikel verscheen in het tijdschrift ‘Good Words’ Juni '68 en was getiteld Una and the
Lion. Miss Jones was eene bekoorlijke jonge Iersche dame, die in '65 het hoofd werd der
ziekenverpleging in het groote ‘werkhuis’ in Liverpool en drie jaar later op haar post stierf.
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gemaakt, aan anderen mêe te deelen. Telkens, wanneer zij tijd en gelegenheid vond,
zette zij het schrijven voort dier ‘Suggestions for Thought’, waarmede zij in '52 was
begonnen. In '66 waren deze min of meer ‘losse’ gedachten - echter niet zonder
onderling verband - aangegroeid tot drie octavo deeltjes, waarvan zij een klein aantal
exemplaren liet drukken. Het werk werd door hare vrienden verschillend beoordeeld
en is nooit in den handel gebracht. Het was een der vele onderwerpen, die zij meestal
schriftelijk behandelde met den reeds genoemden Jowet, gedurende hunne
merkwaardige dertigjarige vriendschap. Zij zagen elkander weinig, doch hij had
ongetwijfeld veel invloed op haar, en zij, naar het schijnt, niet minder op hem. Sir
Edward Cook citeert plaatsen uit de 2de uitgave van zijn ‘Plato’, die blijkbaar
veranderd zijn naar wenken in haar brieven vervat.
In 1873 schreef zij twee artikelen in ‘Fraser's Magazine’ met godsdienstige
beschouwingen, die zekeren opgang hadden en bij sommige harer vrienden
instemming, bij anderen ernstige bedenkingen opwekten.
Haar levensbeschrijving bevat eene volledige chronologische lijst harer officieele
rapporten, artikelen, open brieven, referaten (door derden op congressen voorgelezen)
en andere pennevruchten, van 1851 af, toen zij eene anonieme brochure over
Kaiserswerth schreef, tot 1901, in welk jaar zij hulde bracht aan een Britschen pionier
der Roode Kruis-beweging, Lord Wantage. Haar allerlaatste gedrukte mededeelingen
waren nog in 1905 een korte ‘boodschap’ aan verpleegsters en eene andere aan
oud-strijders van den Krimoorlog.
Doch......in weerwil van den eerbied voor de statistiek, die aan bewonderaars van
Miss Nightingale betaamt, maakt een dergelijke, nog zoo volledige opsomming, en
zelfs, ware die mogelijk, een inventaris van al hetgeen zij tot stand bracht, minder
indruk dan de sporen van haar tegelijk machtigen en onbewusten invloed, dien wij
wijd en zijd ontdekken. Geen sprekender getuigenis daarvan dan de merkwaardige
woorden van den stichter van het Roode Kruis, Henri Dunant, die in '72 te Londen,
openlijk ver-
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klaarde, dat aan eene Engelsche vrouw de eer van de oprichting toekwam. Het was
namelijk, te danken aan het voorbeeld van Miss Nightingale, dat hij op het denkbeeld
kwam tijdens den oorlog van 1859 de Italiaansche slagvelden te bezoeken.
Van meer beteekenis voor de kennis van hare persoonlijkheid is het feit, dat zij
aan honderden, onderling zéér verschillende, mannen en vrouwen, die haar van nabij
kenden en waarvan enkelen te lijden hadden van de schaduwzijden van haar karakter,
eene gansch bijzondere mate van liefde inboezemde, vertolkt in allerlei klanken,
maar met één grondtoon van eerbiedige bewondering.
Onder de nabijstaanden, met wie haar verhouding innig en hartelijk was, moet
nog haar zwager, Sir Harry Verney, genoemd worden. Als groot landheer, jarenlang
lid van het Parlement (aan liberale zijde) en philanthroop der zoogenaamde
‘evangelical’ richting (min of meer ons vroegere réveil-type), bezat hij veel invloed,
dien hij gaarne in dienst zijner schoonzuster gebruikte. Na den dood harer moeder
in '80, was zij veel te Claydon, het schoone landgoed der Verney's in
Buckinghamshire. Lady Verney leed gedurende jaren aan een pijnlijke rheumatische
ziekte. Haar man schreef na haar overlijden in 1890 deze aandoenlijke woorden aan
haar zuster, die de drie oude menschen in een schoon daglicht plaatsen: ‘......I have
no comfort so great as to hold intercourse with you. You and I were the objects of
her tender love, and her love for you was intense. It was delightful to me to hear her
speak of you, and to see her face, perhaps distorted by pain, look happy when she
thought of you’.
Sir Harry Verney was op dat tijdstip een krasse grijsaard van 90 jaren; hij leefde
nog vier jaar, gedurende welke Miss Nightingale veel te Claydon was. Naar aanleiding
van hetgeen zij toen opmerkte omtrent ongunstige sanitaire toestanden onder
plattelandbewoners, nam zij in '92 nog het initiatief tot eene nieuwe beweging ter
bevordering van betere hygiënische begrippen onder hen (o.a.
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door tussenkomst van gediplomeerde vrouwelijke ‘Health Missioners’, hetgeen haar
veel ernstigen arbeid kostte.
In weerwil harer zwakke gezondheid bereikte Miss Nightingale den hoogen leeftijd
van 90 jaar. Tot ongeveer haar 80ste jaar was er van bepaalde ouderdomsgebreken
weinig te bespeuren; doch in de jaren 1901 en '02 begon haar gezicht sterk te
verminderen; later verloor zij het geheel. In 1902 liet zij zich voor het eerst de diensten
eener gezelschapsdame welgevallen. Langzamerhand gingen geheugen en andere
geestvermogens achteruit. In de allerlaatste jaren kwamen begripsverwarringen voor,
die, evenals altijd, minder pijnlijk waren voor de bejaarde zelve, dan voor haar
vrienden. Na eene korte ongesteldheid, ontsliep zij zacht op 13 Augustus 1910.
Florence Nightingale vatte eens de beteekenis van het leven van een harer
medearbeiders samen in eenige woorden, die zoo volkomen toepasselijk zijn op het
hare, dat wij niet beter kunnen doen dan deze korte, uit den aard der zaak hoogst
onvolledige, levensschets daarmede te besluiten:
‘One whose life makes a great difference for all: all are better off than if he had
not lived; and this betterness is for always, it does not die with him - that is the true
estimate of a great life.’ En: ‘Live your life while you have it. Life is a splendid gift.
There is nothing small in it. For the greatest things grow by God's law out of the
smallest. But to live your life you must discipline it. You must not fritter it away in
“fair purpose, erring act, inconstant will;” but must make your thought, your words,
your acts all work to the same end, and that end not self, but God. This is what we
call character.’
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De koffie-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij en de
Max Havelaar
Door C. te Lintum.
Na al hetgeen door mannen en vrouwen van kennis en smaak geschreven is over den
Max Havelaar, schijnt het niet weinig vermetel, nogmaals de aandacht van
Nederlandsche lezers te willen vragen voor dit beroemdste van al onze pamfletten.
Het is dan ook geenszins onze bedoeling iets toe te voegen aan de vele beschouwingen
over zijne letterkundige beteekenis of over zijn moreelen invloed. Wij willen alleen
eenige opmerkingen maken over den merkwaardigen titel, of liever den ondertitel,
die tot dusver uiterst zelden of nooit het onderwerp van een ernstige beschouwing
heeft uitgemaakt1).
We zijn hiertoe als vanzelf gekomen bij de studie van de lotgevallen der
Nederlandsche Handel-Maatschappij. Wanneer men daarbij de jaren omstreeks 1860
nadert, moet de vraag oprijzen: ‘waarom heeft Multatuli het noodig geacht, zijn boek
te noemen: Max Havelaar of de koffie-veilingen der Nederlandsche
Handel-Maatschappij? Waarom?’

1) Ons bleek zelfs in gesprekken met beoefenaars van de letterkunde en hare geschiedenis, dat
ze verrast waren over de vraag naar het ontstaan van dien ondertitel. En van zeer deskundige
zijde vernamen we, dat ook dààr geen studie over dit onderwerp bekend was.
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In den ganschen tekst wordt van die veilingen eigenlijk slechts éénmaal gesproken
en dan nog wel geheel aan 't eind, waar de schrijver in extase redding en hulp toezegt
aan de arme martelaren, in wier gemoederen hij zoo noodig klewang-wettende
krijgszangen wil slingeren. Dan roept hij uit: ‘En dit zou nadeelig werken op de
koffie-veilingen van de Nederlandsche Handelmaatschappij!’1)
Als is 't nu waar, dat er door het gansche boek, in den persoon van Batavus
Droogstoppel, een figuur rondspookt, die bij den koffiehandel betrokken is, de
veilingen zelf naar haar inrichting en aard blijven er toch voortdurend ver op den
achtergrond staan. En voor iederen nieuwen lezer moet daarom de titel iets vreemds,
iets zeer gezochts bezitten.
Dat men er Multatuli over lastig gevallen is, bewijst een noot in de latere uitgaven.
Een noot tot opheldering. Maar 't is een opheldering in zijn bijzonderen trant. ‘Ziehier
eindelijk den regel, die den titel van het boek stempelt tot epigram. 't Is verdrietig
schrijven voor lezers, die men alles moet uitleggen.’
Zeker, met den term ‘epigram’ kan men veel van zich afwerpen. Maar niet de
vraag: ‘of er dan geen beter passend epigram te vinden geweest ware’2).
In ieder geval zal niemand zich met de ‘verklaring’ erg voldaan gevoelen. De
groote meerderheid der honderdduizenden lezers zal, voor zoover ze zich met den
ondertitel het hoofd gebroken heeft, wel ingestemd hebben met den beoordeelaar in
‘de Economist’ van 1860, die zegt: ‘Wie denkt, iets over koffie-veilingen te vernemen,
zal bedrogen uitkomen. De titel is een foppaadje.’
Had Multatuli als ondertitel gekozen iets als ‘de poli-

1) Genoemd worden ze nog op blz. 22 en 41 (van de uitgave van 1881 bij Elsevier), doch enkel
om te zeggen, dat ‘eenige hoofdstukken met de veilingen in verband staan’ en dat ‘de titel
zoo zal wezen’. Anders niet!
2) Zelfs als de (onmiskenbare) invloed van den handel uit den titel moest blijken, had hij nòg
anders moeten luiden, namelijk ‘de Gouvernementsveilingen in Nederland.’ Immers, het
Gouvernement was de eigenlijke verkooper en dan niet enkel van koffie, maar ook van suiker,
die toen nog veel beteekende. Doch neen, 't moest blijkbaar zijn: ‘de koffieveilingen der
N.H.M.’
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tiek van het batig slot’ of ‘de Nederlandsche hebzucht’, men zou het begrepen hebben.
Had hij geschreven, zooals de recensent in ‘de Economist’ voorstelt, ‘een
waarschuwend woord over de binnenlanden van Java’, het zou door ieder nog beter
verstaan zijn. Had hij gezet: ‘de Nederlandsche makelaar tegenover den armen
Javaan’, men zou onmiddellijk de scherpe tegenstelling gevoeld hebben tusschen
den aanhef en 't vervolg, die nu bij eerste lezing bijna verwarrend werkt.
Waarom toch de Nederlandsche Handel-Maatschappij erbij gehaald? Zij heeft er
last van gehad, heeft gedeeld in de verontwaardiging, die al dadelijk door het land
ging, de ‘rilling’, zooals Van Höevell ze noemde. Nog in 1880, toen Heldring als
directeur optrad, werd de Maatschappij er op aangezien. Quack zegt het in zijne
mooie ‘Herinneringen’:
‘Er was stout optreden noodig, om de menschen te overtuigen, dat zulk een titel
(de koffieveilingen der N.H.M.) een vorm van laster was. Heldring wist dit in
Amsterdam te bewerken’1).
Doch Quack voegt er helaas óók niet bij, hoe Multatuli aan dien titel kwam. Met
zekerheid zullen we het misschien nooit gewaar worden. Maar ons heeft de lezing
der geschriften, over de Nederlandsche Handel-Maatschappij verschenen tusschen
1854 en 1860, een verklaring aan de hand gedaan, die veel waarschijnlijks bezit. De
strijd over de Consignatie-contracten, zoo heftig ingezet in 1848, was toen bedaard;
van algemeene beschouwingen over de wenschelijkheid of noodzakelijkheid der
N.H.M. hoorde men weinig meer. Maar daarentegen had zich de critiek nu gericht
op één onderdeel, op de inrichting der koffie-veilingen. Amsterdamsche en
Rotterdamsche kooplieden, die anders slechts de pen hanteerden, om hun
briefwisseling en hunne noteeringen bij te houden, schreven nu scherpe vertoogen
vóŕ of tegen de bestaande usances. Makelaars, commissionairs en agenten mengden
zich in het debat, openlijk

1) Herinneringen, 1e druk, blz. 351.
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of bedekt en verdedigden ieder hun standpunt met een virtuositeit, zooals die alleen
bij advocaten, politici en handelaars voorkomt. In de Kamers van Koophandel was
het onderwerp aan de orde van den dag, en al ging daar destijds alles nog in 't geheim
en dus, volgens Quack (die 't weten kon), meer zakelijk dan in onzen tijd, het was
er niet minder fel om, zooals bemerkbaar werd, wanneer er iets van de hitte der
debatten uitstraalde naar buiten, in de beurskringen.
Zelfs gemeentebesturen hielden zich soms met deze brandende kwestie bezig,
zooals dat van Middelburg, waar toen juist de laatste strijd gevoerd werd voor het
behoud van enkele koffie-veilingen in die stad1).
Ligt het nu niet voor de hand, dat Douwes Dekker, die in de jaren 1853 tot '55 met
verlof in Nederland geweest en in 1857 voorgoed in Europa teruggekomen was2),
gebruik heeft willen maken van de algemeene belangstelling, die de koffie-veilingen
der Nederlandsche Handel-Maatschappij toen genoten? Zou hij het vraagstuk van
den dag niet met gretigheid hebben aangegrepen als titel, om meer aandacht te
trekken? Hij wilde immers gelezen worden,

1) In een adres van het Middelburgsche-gemeentebestuur aan de Staten-Generaal van 1857.
2) Hij kwam toen wel is waar voorloopig niet in Nederland, vertoefde meest in België en schreef
zijn boek te Brussel in 't bekende estaminet, maar hij las toch geregeld Amsterdamsche
couranten, zooals te zien is in zijne brieven aan Tine, die toen te Brummen woonde bij zijn
broer Jan. (Brieven van Multatuli IV p. 94, V p. 58, 60 en 112). 't Is waar, dat hij in die
brieven nergens van de bedoelde disputen melding maakt, maar dit kan wellicht hieruit
verklaard worden, dat hij zulk reclame-gedoe liever voor zijne vrouw niet weten wilde. De
eenige maal, dat hij over den titel spreekt, zegt hij eenigszins verlegen: ‘Ik ben zeker, dat je
dien titel heel gek vindt en niet geschikt om aan lezers van een leesgezelschap te bevallen.
Maar als men het leest, ziet men, dat die titel een satire is.’ - Een motief voor de keuze geeft
hij dus ook hier niet. Satire en epigram, ze zeggen beide even weinig. Dooddoeners! En de
titel moet toch op eene of andere wijze in zijn geest gekomen zijn. Welnu, de couranten
brachten hem bijna elken dag.
Overigens noemt hij ook in de Brieven (deel IV, p. 36) bij degenen, wien zijn boek aangaat,
aan 't slot de aandeelhouders der N.H.M. Die moesten toch zeker meer getrokken worden
door den titel dan door de satire.
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wat het ook kosten mocht, ook en vooral in de kringen van den handel. En daarvoor
waren wel sterke middelen noodig, want zelfs de vooruitstrevenden onder de
Amsterdamsche kooplieden van die dagen luisterden toch nog veel liever naar een
man als Fransen van de Putte, den ‘Indischen Luther’ van Vosmaer, die in Februari
1860 zijne vijf stellingen aan de deur van Felix Meritis sloeg, dan naar ‘den
mooi-schrijvenden Sjaalman’. - Dat Multatuli overigens niet van reclame afkeerig
was, weten wij genoeg uit zijn later leven. Zijn titel kon daarvoor dienst doen, beter
dan eenige andere, denzelfden dienst als b.v. in onze dagen de titel ‘mobilisatie’ of
‘economische crisis’. En daarbij was hij allerminst de man, om zich af te vragen, of
hij soms grievend kon zijn voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij of voor
eenig ander. De tijdgenoot, die het boek aankondigt in de ‘Economist’, spreekt
trouwens óók van een titel om gelezen te worden1). Wat kan hij hier anders mee
bedoeld hebben dan dat de koffieveilingen der N.H.M. toenmaals algemeen de
aandacht trokken? Nog meer valt dit in 't oog, wanneer we in 't kort mededeelen, hoe
en wat er over die veilingen al zoo gesproken werd. De eerste aanvallen tegen het bestaande stelsel der groote koffieveilingen kwamen,
zoover wij hebben kunnen nagaan, voor in de Nieuwe Rotterdamsche Courant van
5 Juli 1848. Dit blad, toen nog maar vier jaar oud, was merkwaardig om zijn radicalen
durf en toonde dat ook op dit gebied. In een hoofdartikel, getiteld ‘de wijze van
verkoopen der N.H.M.’, werd te velde getrokken vooral tegen het vaststellen van
minimum-prijzen en het verkoopen

1) Douwes Dekker heeft deze recensie wel gelezen; hij prijst ze zelfs bijzonder in zijne Brieven
(V, 82), noemt ze ‘heerlijk en geheel naar zijn zin’. Maar op de aanmerking over den titel
gaat hij niet in. Hij spreekt, in zijn aanteekeningen (blz. 347 van de uitgave van 1881),
evenwel van een anderen recensent, die ongeveer hetzelfde beweert. ‘De titel is noch een
farce, gelijk sommigen voorgeven te meenen, noch 'n uithangbord, ein Aushängeschild das
in Holland nöthig schien um Käufer zu locken, beweerde zeker publicist in de Duitsche
Jahrbücher für Wissenschaft, Kunst und Politik....
‘O, neen,’ volgt weer de machtspreuk, die titel is 'n epigram.
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van groote partijen in eens. De aanleiding hiertoe gaven de hevige klachten over den
verkoop beneden het minimum op de laatst gehouden veiling, misschien onder den
druk der malaise van het revolutie-jaar. Het stelsel der minima was blijkbaar niets
anders dan een valorisatie van denzelfden aard als wij die beleefd hebben met de
Braziliaansche koffie. Bij de groote veilingen in voor- en najaar werd voor elke
kaveling een prijs geboden, en de Maatschappij als beheerscheres van de Java-koffie,
behield zich de vrijheid voor, om dien al of niet aan te nemen. Viel hij beneden het
door haar gestelde minimum, dan hield ze gewoonlijk de betrokken kaveling op tot
nader order.
De schrijver in de N.R. Ct. betoogde nu, dat deze wijze van doen een groot kwaad
was, dat, gelijk elk monopolistisch dwingen, op den duur tot allerlei misstanden
moest leiden. Reeds had het, volgens hem, bewerkt, dat de Braziliaansche koffie een
groote uitbreiding had kunnen verkrijgen, ofschoon de loonen en onkosten in Brazilië
hooger waren dan op Java. Men was dus bezig, zichzelf een zware mededinging te
bezorgen ten behoeve van een tijdelijk voordeel. En te gelijker tijd benadeelde men
nu reeds de uitbreiding der koffie-consumptie en belemmerde daardoor de
ontwikkeling van scheepvaart en handel op Indië.
Het verkoopen in eens van groote partijen aan enkele handelaars werd op zijn
minst even schadelijk geoordeeld. Het bevorderde, volgens den schrijver, in hooge
mate een ongezonden speculatie-geest. Meestal, zoo betoogde hij, was de prijs hierbij
òf te hoog òf te laag. In 't eerste geval hield de kooper, op zijne beurt valorisator, de
koffie vast tot nadeel voor den handel, in het tweede geval kwam de Staat (met de
Handel-Maatschappij) te kort. Bij 't reglement op de veilingen was trouwens deze
verkoop en bloc, hoewel dan niet verboden, toch alleen als uitzondering toegelaten.
In 't bijzonder was de onderhandsche afzet van groote partijen uitdrukkelijk gebonden
aan de voorwaarde, dat hij telkens met vermelding der redenen aan den Raad
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der Maatschappij1) moest worden meegedeeld. In de praktijk werd dit echter geheel
anders toegepast.
De schrijver, die niemand anders was dan de bekwame hoofdredacteur Mr. Tels,
drong er met allen klem op aan, dat zoowel de prijszetting als het overdoen der groote
partijen zou ophouden en pleitte voor algeheelen verkoop in het openbaar volgens
den vrijen loop van den handel.
Over vermeerdering van het aantal der veilingen sprak hij nog niet, evenmin over
verkoop in Indië zelf.
Dit laatste punt werd evenwel spoedig daarna op het tapijt gebracht door E.L.J
(acobson) in een ‘Antwoord op de bedenkingen voorkomende in de N.R. Crt. van 5
Juli 1848.’ Hierop vatte weer een ander belanghebbende, zekere F.B. te Rotterdam, vuur en
schreef, met nòg langer titel, de brochure: ‘Bijdrage tot de Beschouwing van de wijze
van verkoopen der N.H.M., voornamelijk naar aanleiding van het Antwoord op de
Bedenkingen, voorkomende in de N.R. Crt. van 5 Juli 1848.’ Deze F.B. gaf een
bijzonder merkwaardig staaltje van de bovenbedoelde virtuositeit. Hij had zich ten
doel gesteld, de onttrekking der koffie aan de Javaansche markt overeen te brengen
met de gangbare theorie der Staathuishoudkunde, wat inderdaad geen klein kunstje
mocht heeten. Hij beweerde o.a., dat de verkoop in Nederland niet anders was dan
een zeer natuurlijke zaak, daar men zich hier in het middelpunt der beschaafde wereld
bevond. En waar Jacobson had gezegd, dat Nederland al die Java-koffie niet kon
consumeeren, stond hij klaar met een nieuw begrip van consumptie. ‘Men moest dit
woord niet nemen in zijn gewone enge beteekenis; consumptie was datgene, wat de
handel kon consumeeren, al voerde hij ook een deel daarvan weer uit.’ (Alsof zulk
een ‘consumptie’ op Java niet mogelijk was!).
Toen, bij het onverwachte nieuwe consignatie-contract van 18532), tóch een deel
der koffie aan de Javaansche markt gegund werd, hield deze strijd nog niet op.

1) D.i. directie èn commissarissen.
2) Dit contract was voor de Maatschappij veel nadeeliger dan het vorige en werd toch door haar
zonder tegenstand aanvaard, ofschoon dat van 1849 nog niet was afgeloopen. Dit feit is
steeds een raadsel gebleven, totdat nu onlangs bekend is geworden, dat de Maatschappij in
ruil voor hare opofferingen, bevrijd werd van het laatste der geheime lijnwaad-contracten,
dat - in tegenstelling met de vroegere - voor haar een ‘strop’ was.
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Zonder twijfel moet de aandacht van Multatuli bij zijn verlof er door getrokken zijn.
Maar de groote en algemeene storm tegen de inrichting der veilingen stak toch pas
op in den herfst van het jaar 1857 na de geweldige crisis, die toen geheel de
handelswereld in beroering bracht. Dit was dus juist in den tijd, dat Douwes Dekker
voorgoed in Europa teruggekeerd was en hij zal wel op deze crisis doelen, wanneer
hij Droogstoppel laat uitroepen:
‘Ik heb al wat huizen zien vallen!’
Verscheidene handelaars,vooral Amsterdamsche, hadden groote speculaties op
touw gezet in Braziliaansche koffie en, om de prijzen daarvan in de hoogte te werken,
tevens, met hulp der makelaars, de Java-koffie op de herfstveiling buitengewoon
opgejaagd. Hierop was weldra de terugslag gevolgd: de prijzen waren snel gedaald,
ook in verband met de algemeene malaise in den opvolgenden winter, en menig
koopman had zijne koffie met groot verlies weer moeten afzetten.
Men zocht naar de oorzaken en meende die, ten aanzien van de Java-koffie, voor
een groot deel te moeten vinden in de inrichting der veilingen. Iedereen moeide zich
er mee en gaf zijne aanmerkingen ten beste. ‘Inzonderheid na het gebeurde in het
najaar van 1857’, zegt een ongenoemde brochure-schrijver, die zijn ‘opmerkingen’
in Den Bosch liet uitgeven1), ‘is de aandacht van het publiek, zelfs van hen, die niet
gewoon zijn de handelszaken zich bijzonder aan te trekken, gevestigd op de
Java-koffieveilingen.’
Allereerst werd de lange tusschenruimte tusschen de verkoopingen gecritiseerd.
Sinds 1834 kende de Nederlandsche Handel-Maatschappij slechts twee veilingen
per

1) ‘Eenige opmerkingen betrekkelijk de Java-koffijeilingen.’ 's Hertogenbosch, 1858.
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jaar, een voorjaars- en een najaarsveiling1). Die waren destijds zoo vastgesteld, om
de Nederlandsche markten te stempelen tot groote gebeurtenissen, tot een soort
jaarmarkten in den trant der missen van Leipzig of Frankfort. Dit doel was werkelijk
bereikt: de koffieveilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij waren de
middelpunten geworden van den ganschen koffiehandel der wereld. Hare noteeringen
gingen de markt beheerschen en brachten de tijden in herinnering, toen de Vereenigde
Oost-Indische Compagnie de wet had voorgeschreven in den specerijen handel. Alles
ging even gemakkelijk. De Maatschappij had niet anders te doen dan hare groote en
kleine kavelingen, gesorteerd naar vaste regels, aan te bieden; gewoonlijk vlogen ze
weg en was er van ophouden beneden den minimumprijs geen sprake. De koopers
hadden allen tijd, om hunne partijen van de hand te zetten, want de eerste zes maanden
werden ze door geen nieuwe noteeringen verontrust. Men leefde in de aangename,
rustige atmospheer van het monopolie; niemand klaagde, niemand had anders dan
lof voor de wijze beschikkingen der groote Maatschappij. Maar met de jaren was dit
anders geworden; de 19e-eeuwsche handelswereld had op den duur geen neiging
getoond, om zich te laten ringelooren. Zoodra de Braziliaansche koffie in belangrijke
hoeveelheden op de markten verscheen, was het getij veranderd en nu kwamen ook
de schaduwzijden van de groote koffiemissen aan den dag, te meer, daar de aanvoeren
uit Java voortdurend toenamen (van 200000 balen in 1835 tot een half millioen in
1858).
Om de kavelingen werd niet meer ‘gevochten’ als voorheen; soms, gelijk in 1848,
ging de Maatschappij be-

1) Eigenlijk ging elke veiling in drieën, omdat de aanvoeren naar vasten maatstaf over
verschillende plaatsen verdeeld moesten worden; eerst kwam de groote verkooping te
Amsterdam, dan de iets kleinere te Rotterdam en eindelijk de kleine te Middelburg, doch
deze laatste werd in 1858 wegens de lastige afgelegenheid opgeheven. Toen werden de
aanvoeren van Middelburg, evenals die van Dordt en Schiedam (ieder 2/42) te Amsterdam
en Rotterdam verkocht. Maar de geheele massa kwam toch altijd in ééne week onder den
hamer.
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neden het vastgestelde minimum, maar, toen dat een begrijpelijken storm verwekte,
begon ze telkens groote partijen op te houden. Die werden dan tusschentijds van de
hand gedaan en verstoorden allicht óók den loop der prijzen. Alleen buitengewone
machinatiën van speculanten konden nog een veiling met de oude vlotheid doen
afloopen gelijk men in 1857 gezien had, maar dit had zich gewroken op de
ongelukkige koopers; in de eerstvolgende zes maanden waren de rampen niet van
de lucht geweest.
Talrijke schrijvers in dagbladen drongen nu aan op verdeeling der koffie-aanvoeren
over meer veilingen. In een anonyme brochure stelde een koopman1) voor, het aantal
te brengen op negen per jaar, vier te Amsterdam, vier te Rotterdam en één te
Middelburg. En de Rotterdamsche handelaar, F.W.C. Blom, die vroeger als F.B. was
opgetreden in de Nieuwe Rotterdamsche Courant, wierp nu dadelijk het gezag van
zijn naam - hij was onderwijl lid van de Kamer van Koophandel geworden - in de
schaal, om dezen wensch te steunen en nader uit te werken2). Hij verlangde
maandelijksche veilingen, liefst alleen te Amsterdam en Rotterdam, met een rustpauze
gedurende December, Januari en Februari. Men zou dan minder groote partijen
behoeven in te slaan, dus minder ruime kapitalen behoeven vast te leggen en minder
kansen loopen op groote verliezen.
Ter vergelijking werden aangehaald de vrije, veelvuldige verkoopingen van wol,
indigo, thee en zijde te Londen en ook de een ieder bekende suikerveilingen te
Amsterdam, die elk over niet meer dan vier millioen gulden liepen, terwijl op de
koffieveilingen gemiddeld wel voor twintig millioen omgezet werd.
De anonyme koopman had intusschen nog vele andere grieven, zelfs zoo vele, dat
hij zijne wenschen ten slotte als volgt durfde samenvatten in een beeld uit de destijds

1) De Java-koffieveilingen der N.H.M., beschouwd door een koopman. Amsterdam, 1857.
2) F.W.C. Blom. Beschouwingen betreffende de verkoopwijze der Oost-Indische produkten
door de N.H.M. Rotterdam, 1858.
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zoozeer in achting rijzende natuurwetenschappen: ‘Het voedsel moet aan den handel
op de meest natuurlijke wijze toegediend worden. Waar de natuur verkracht wordt,
daar wreekt zij zich op het lichaam, overvoeding wordt duidelijk zichtbaar in gebrek
aan kracht en leven en vroolijkheid.’
In 't bijzonder gaat hij, gedekt door zijn naamloosheid, te keer tegen de positie en
het bedrijf der makelaars bij de koffieveilingen. Hij geeft daarvan een beeld, dat
wellicht Multatuli voor zijn Batavus Droogstoppel goed heeft kunnen gebruiken.
‘De veilingen’, zegt hij, ‘zijn eigenlijk niets anders dan verdeelingen van de koffie
onder de vaste makelaars, die een soort syndicaat gevormd hebben. Zij komen vooraf
overeen, wat de prijs zal zijn en een van hen begint dien prijs te bieden; de anderen
zwijgen. De verkooper, d.i. de Nederlandsche Handel-Maatschappij, vertelt dan aan
de goê-gemeente eenvoudig, dat tot dien prijs ook al de overige koffie der eerste
verpakking verkocht is. Bij de volgende kavelingen gaat het evenzoo door andere
makelaars. Zij krijgen dus al de groote partijen in handen en kunnen a.h.w. aan de
koopers de wet voorschrijven.’ Hun bestaan is dus, als beheerschers der markt, gemakkelijk en voordeelig. De
eenige kunst is ‘zoo veel opdrachten te krijgen als mogelijk is en te zorgen, dat de
wijze van verkoop niet veranderd wordt’.
Hier komen derhalve deze makelaars in hetzelfde licht te staan als de reeders, die
geregeld volgens de lijst, gelijk beurtschippers, de voordeelige vrachten der
Handel-Maatschappij genoten. Geen eenvoudige tusschenpersonen meer, gelijk
hunne bestemming was, maar lastige parasieten van den handel.
‘De makelaars’, klaagt een ander koopman, die zijn naam niet tracht te verbergen1),
‘hebben de meeste schuld aan de verkeerdheden. Zij gaan brutaal koopen ver boven
de gegeven orders, zonder veel kapitaal te wagen. Daardoor

1) F.A. Linse, handelaar te Amsterdam ‘Openbare brief aan F.W.C. Blom, naar aanleiding zijner
Beschouwinhen betreffende de verkoopwijze der Indische produkten door de N.H.M.’
Amsterdam, 1858.
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drijven ze den prijs op voor hunne lastgevers en werpen de rest, die zonder lastgevers
is, op de binnenlandsche markt, desnoods zonder winst, of wel, ze offreeren die, na
de veiling, aan een buitenlandschen commissie-handelaar. De latere tijden, vooral
aan de Amsterdamsche beurs, hebben het bewijs geleverd, hoe het vak van makelaar
in koffie door sommige individus kan gedemoraliseerd worden.’ ‘Niet allen zijn ze
over één kam te scheren’, voegt de schrijver er vergôelijkend aan toe, ‘maar wie de
schoen past, trekke hem aan.’
Zou het wonder zijn, indien Multatuli uit dergelijke uitlatingen, die in de couranten
herhaald en vaak nog verscherpt werden, zijn kennis van de koffieveilingen puttend,
zulk een schoen passend had gevonden voor zijn Batavus Droogstoppel? Voor zijn
type van den koelen, zelfvoldanen Amsterdamschen makelaar, die van de
mede-parasieten de lastgevers tracht af te troggelen of wel zit uit te kijken, dat ze dit
bij hèm niet doen? Van den trawant der Handel-Maatschappij, die niets wil weten
van verandering in het Indische stelsel en die geen hooger ideaal kent dan snel en
zonder veel moeite zijne buitenplaats in Driebergen te bereiken?
Waar zou hij dit weerzinwekkende type anders vandaan gehaald moeten hebben?
Uit herinneringen van zijn eigen kantoorjeugd te Amsterdam, waarvan hij spreekt
in Wouter Pieterse? Dat is geheel onaannemelijk. Wat ziet een jongste bediende op
een expeditie-kantoor in katoenen goederen van het leven eens koffie-makelaars?
Wat merkt hij van ‘voorjaarsveilingen, die alles goed maken’, van ‘kavelingen’, van
het gewicht der sorteeringen en dergelijke dingen, zooals ze in den Max Havelaar
vermeld staan? Indien Multatuli te Brussel al niet de brochures bovengenoemd onder de oogen
heeft gekregen, de kranten konden hem stof genoeg leveren. Juist in 1858, toen hij
te Brussel kwam, voerden Linse en Blom hun langdurig dispuut in onze nieuwsbladen,
waardoor de geheele kwestie der veilingen en vooral die der makelaars doorloopend
aan het nadenken van belangstellenden werd ten beste
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gegeven. Al kon hun eigenlijke geschilpunt (Linse wenschte de twee groote veilingen
te behouden) den Brusselschen satyricus koud laten, hunne onthullingen zullen zeker
in hem een ijverig lezer gevonden hebben.
In 1860, het jaar der verschijning van den Max Havelaar, was de zaak der veilingen
nog steeds aan de orde. Bijzonder trok toen de aandacht een brochure uitgaande van
de firma Joosten & Co. en getiteld ‘Bedenkingen over de koffij-veilingen der
Nederlandsche Handel-Maatschappij.’ Zij maakt den indruk van een korte
samenvatting der meeningen, bij toenmalige koffie-handelaars gangbaar.
In dit geschrift werd als algemeen wenschelijk vooropgesteld het verkoopen der
aanvoeren dadelijk bij aankomst, 't zij bij inschrijving en bloc of bij gedeelten. Nog
liever misschien een verkoop, zeilende en en bloc, gelijk in Engeland gewoonte was
voor Rio, Santos, Domingo, enz. Maar, als dit geen van beide zou gaan wegens het bestaande consignatie-stelsel
der N.H.M., dan werd aanbevolen een ‘verkoop ladingsgewijs, iedere lading voetstoots
tot een zelfden prijs.’ Daardoor zouden de groote koopers weer gelokt worden, want
ze konden immers de ladingen zelf sorteeren en voor elke sorteering een prijs
vaststellen, zonder dat hunne afnemers hen precies konden narekenen.
En de makelaars? Die zouden dan van zelf op den tweeden rang komen, waar ze
thuis behoorden. Tot dusver hadden zij, juist door de voorafgaande sorteering, waarbij
zij meester waren van de monsters en daarmee van de prijszetting, den handel voor
den koopman bedorven. Ging het naar het voorstel van Joosten, dan zouden ze pas
aan den slag komen na de verkooping en ‘hun kennis en ondervinding in praktijk
kunnen brengen’ ten behoeve van den kooper uit de tweede hand. Zelfs zouden ze
de monsters eerst te zien krijgen, nadat de eerste koopers ze in verzegelde bewaring
hadden gegeven bij de Nederlandsche Handel-Maatschappij, die ze tentoonstelde en
tegelijk aan de makelaars afgaf. Gescholden wordt hier niet; de brochure spreekt
noch van ‘modderpoelen’, noch van ‘ge-
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demoraliseerde individu's’. Zij doet aan als een bedaard, wel-overwogen vonnis van
bezadigde menschen, die weten, uit naam van velen te spreken.
Is dit zoo, dan kunnen we niet alleen levendig begrijpen, dat een titel als ‘de
koffle-veilingen der N.H.M.’ voor Multatuli zeer verleidelijk moest zijn, maar
bovendien, dat een satyre over den koffie-makelaar bij velen (b.v. ook bij den uitgever
Jakob van Lennep) in den smaak kon vallen1).
Reclame werd dan eigenlijk gemaakt op twee wijzen, maar 't meest door den titel.
Of is 't geen reclame, wanneer men gebruik maakt van bestaande belangstelling in
zekere richting, om belangstelling in andere richting te trekken? - Kwalijk nemen
zal men dit intusschen niet aan Multatuli, zeker nu niet, na een halve eeuw. Hij werkte
in 't algemeen belang en wie een strijd voert als den zijnen, dien kan veel vergeven
worden.
Maar het is jammer geweest voor de Nederlandsche Handel-Maatschappij, die
den titel werkelijk moest gevoelen als ‘een vorm van laster’. Immers, zij was geenszins
de eerst-aansprakelijke voor de verdrukking der inlandsche bevolking. Zij was wel
is waar betrokken geweest bij de invoering van het Cultuurstelsel, maar de misbruiken,
die het systeem hadden bedorven, kwamen op het hoofd der Regeering en der Indische
(ook inlandsche) ambtenaren. Mocht men aan de Maatschappij ten laste leggen, dat
zij, als machtige belanghebbende, als ‘Kleine Compagnie’, de Regeering had
voortgedreven bij de snelle uitbreiding van den gedwongen arbeid, dan kon dit toch
alleen gelden voor den eersten tijd van het Consignatie-stelsel, hoogstens tot 1849.
In dat jaar waren aan de Rijks-agentuur zulke bezwarende verplichtingen verbonden,
door het laatste der geheime lijnwaadcontracten2), dat de Maatschappij zelf, in

1) Nog daargelaten, dat het aanzien der makelaars over 't algemeen destijds niet bijzonder groot
was.
2) Onlangs voor 't eerst bekend geworden door mededeelingen uit het archief der N.H.M. aan
schrijver dezes. (Zie te Lintum, de Ned. Handel-Maatschappij. Amsterdam, 1914 en ‘het
laatste geheime lijnwaadcontract der N.H.M.’, in de Economist van Sept. 1916).
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1853, gaarne had meegewerkt, om een deel der koffie- en suikerveilingen te laten
vallen. Sedert dien had ze zich weer toegelegd op gewone handelszaken en was zij
ook reeds begonnen met het financieren van cultuur- en handelsondernemingen. Zij
begon te twijfelen aan de bestendigheid der gemakkelijke winsten uit de
Rijks-agentuur.
Hiermee is niet gezegd, dat ze er gaarne afstand van wilde doen; integendeel, ze
beschouwde die agentuur voorloopig nog als hoofdzaak en bleef dus belanghebbende
bij de handhaving van het Cultuurstelsel. Maar de eerste factor in deze politiek,
zooals de ondertitel moest doen vermoeden, was ze minder dan ooit.
Hare veilingen hadden wel is waar nog dezen invloed, dat zij een kaste van
belanghebbenden, speciaal de makelaars, in stand hielden, die ‘plus royaliste que le
roi’, tegen alle hervorming front maakte, doch men mag niet vergeten, dat die
verkoopingen door de Regeering in alle bijzonderheden waren voorgeschreven. Ook
de inrichting ervan, waarvoor de belangstelling bestond, die Multatuli kon misbruiken,
was officieel vastgesteld.
Douwes Dekker had zich dus met zijn pamflet enkel en alleen moeten wenden tot
de Regeering en het allerbest tot ondertitel kunnen nemen: ‘De mishandeling van
den Javaan door de overheid.’
Maar dan - zouden wellicht zeer weinigen nieuwsgierig geweest zijn naar zijn
boek. De naam Max Havelaar kon niemand aantrekken1), en voor de toestanden in
Indië was er bij de groote meerderheid droevig weinig belangstelling.
Met ‘de koffie-veilingen der Nederlandsche Handel-Maatschappij’ was de schrijver
ten minste zeker, indruk te maken op een groot deel der handelswereld en op velen
daarbuiten.

1) Tenzij misschien een deel der Rotterdammers, bij wie de naam Havelaar zeer bekend was.
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Binnenlandsch overzicht.
De Grondwetsherziening.
De Regeering en de Tweede Kamer zijn van oordeel gebleken dat er op wetgevend
gebied in dezen tijd niets beters en niets van meer urgentie was te verrichten dan het
werk der Grondwetsherziening. Een Grondwetsherziening bij voorbeeld ten aanzien
van het inderdaad vrij ernstige punt waarop de heeren Van Doorn, Ter Spill, De
Beaufort en Loeff hebben gewezen: de regeling van de troonopvolging? Volstrekt
uitgesloten. Of eene van zuiver practischen aard, zooals een wijziging der bepaling
die een leeftijdsgrens voor rechters in den weg staat, eene die het Parlement meer
inzicht zou verschaffen in ons buitenlandsche beleid, eene die het herzien der
Grondwet zou vergemakkelijken? Niets daarvan. Deze en dergelijke wenschen, door
verschillende leden geuit, zijn, evenals nog andere die men er aan zou kunnen
toevoegen, onverbiddelijk afgewezen. Deze Grondwetsherziening is een
kiesrecht-herziening en al wat niet met het kiesrecht samen hing, zakelijk of in
politieken zin, bleef streng geweerd. De beslissing over de vraag, of er nog een paar
honderd duizend kiezers zullen worden toegevoegd aan de ruim 1.000.000 die we
reeds hebben, is de meest belangrijke quaestie geacht waarmee de Tweede Kamer,
in dezen tijd, zich weken lang kon bezig houden.
Was er niets belangrijkers?
Wanneer men zich niet wilde bepalen tot dat wat met den oorlogstoestand in
verband staat (men weet dat daarvoor naar mijn gevoelen 't meest te zeggen ware)
wanneer men het parool wilde aanvaarden dat de Regeering ten vorigen jare reeds
heeft uitgegeven - de gewone wetgevende arbeid kan voorloopig worden hervat was er dan niets meer urgents te vinden dan een wekenlange arbeid om aan een paar
honderd duizend paupers of maat-
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schappelijke tuitelingen het kiesrecht te verschaffen?1) Zeker, voor een oppervlakkig
oordeelaar ligt er iets verlokkends in het refrein dat de heer Cort van der Linden met
den heer Nolens als beurtzang doet hooren: Na den oorlog zal het zaak zijn dat wij
zoo eensgezind mogelijk staan tegenover de buitenwereld. Maar ten eerste: Zal die
eensgezindheid worden bereikt? Meent men dat de kiesrechtstrijd zal zijn geëindigd
met het inhalen van het Algemeen Mannenkiesrecht? Maar houdt men zich dan doof
voor de stemmen der vrouwen buiten de Kamer en voor die der linker fracties
daarbinnen? Le roi est mort, vive.... la reine! Met deze Grondwetsherziening kan de
strijd om het mannenkiesrecht beëindigd zijn, die om het vrouwenkiesrecht zal eerst
recht beginnen. En meent men dat de onderwijsstrijd, die nu is meegesleurd in dien
van het kiesrecht, tot duurzame pacificatie zal zijn gebracht wanneer men de openbare
lagere school, als prijs voor het algemeen kiesrecht, zal hebben uitgeleverd aan de
rechterzijde? Het was een der vurigste ministerieelen, de heer Roodhuijzen die, toen
de heer Van der Voort van Zijp beweerde dat de voorgestelde herziening van Art.
192 onder de zijnen in 't algemeen met instemming was begroet, droogjes
interrumpeerde: ‘U schijnt De Standaard niet te lezen!’ Maar de afgevaardigde van
Den Briel schijnt dat zelf niet te doen. Anders zou hij zich niet overgeven aan de
ministerieele illusies betreffende een beëindiging van den schoolstrijd. Nog op 4
November kon men in het hoofdorgaan der anti-revolutionairen lezen:
‘D e S c h o o l s t r i j d w o r d t ,g a a t 'tv o o r s t e l d e r R e g e e r i n g
d o o r , niet o p g e l o s t .’
En de heer Van der Voort heeft dit dan ook, zij 't ook in andere woorden,
gehoorzaam nagezegd. De anti-revolutionairen aanvaarden de financieele gelijkstelling
in 't Lager Onderwijs op afbetaling. In dat deel van het onderwijs blijven zij
‘volharden bij het ideaal’: De bijzondere school regel, de openbare uitzondering. En
indien zij van de andere partijen rechts niet genoeg steun mochten krijgen om dat
ideaal tot verwezenlijking te brengen, practisch èn formeel, dan resten nog het M.O.
en het H.O. waarin die partijen wèl zullen mede helpen om hetzelfde te

1) Is het niet treffend dat men nu vijf weken heeft besteed aan het praten over de
Grondwetsherziening in 't algemeen en de Kiesrechtartikelen in 't bijzonder nadat men, op
't laatst van de vorige zitting, een ontwerp dat ons economische leven zoozeer beheerschte
als de Distributiewet, in twee dagen heeft afge....daan?

Onze Eeuw. Jaargang 16

462
bereiken wat haar nu op 't stuk van 't L.O. ten deel valt. Waar is dan het uitzicht op
pacificatie?
Doch ten andere: Was er niets dat, streng zakelijk beoordeeld, meer haast had dan
de kiesrechtherziening en geschikter tot behandeling mocht heeten in een tijd als
dezen? De heer Nierstrasz noemde: de verdediging van Nederlandsch-Indië, de
droogmaking van de Zuiderzee, de organisatie en inrichting van het vakonderwijs....
en toen werd hij in zijn opsomming door den Voorzitter gestoord. Ze had anders nog
heel wat kunnen omvatten. Het laatste ‘witte stuk’ dat thans vóór mij ligt, draagt het
volgnummer 298. Meent men dat er onder die bijna 300 wetsontwerpen, waarvan er
verscheidene al sinds jaren op behandeling wachten, niet vele zijn wier werking van
oneindig meer practisch nut voor ons volk zou kunnen wezen dan deze
Grondwetsherziening? Terwijl ze geheel buiten de politiek blijven en dus onze
eensgezindheid thans, die dan toch nog wat meer waard moet zijn dan die na den
oorlog, in geenerlei gevaar zouden brengen.
Maar dat maakt zulke ontwerpen voor de Tweede Kamer, en voor de Regeering,
juist minder aantrekkelijk. Ze hebben geen politieke urgentie en daarom laat onze al
te zeer verpolitiekte Tweede Kamer ze jaren lang liggen.
Hier vindt men den dieperen grond van het incident dat de heer Nierstrasz op 16
November veroorzaakte en welks heftigheid eenerzijds werd teweeggebracht door
de scherpe bewoordingen van dien afgevaardigde (ze zijn echter volstrekt niet zoo
erg als men ze rustig naleest in de Handelingen), maar anderzijds, en veel meer, door
de gevoeligheid van de Kamer die (gesteund door een slappe presidiale leiding) des
te feller op die woorden reageerde omdat ze.... in haar binnenste wel voelde hoeveel
waarheid er in stak. Il n'y que la vérité qui blesse. De heer Nierstrasz zei o.a. het
volgende:
‘Mijnheer de Voorzitter, er is hier bij het debat, dat vooraf is gegaan
over Art. 81 van de Grondwet1), veel gesproken over de noodzakelijkheid,
dat de verschillende politieke en geestesstroomingen in het land in de
Volksvertegenwoordiging tot uitdrukking moeten komen en er in
vertegenwoordigd moeten zijn. Juist naar mijne meening moeten niet
alleen alle politieke en geestesstroomingen. maar ook alle wenschen,
nooden en behoeften van het volk in al zijn lagen en geledingen hier
vertegenwoordiging vinden, en nu vraag ik, zooals wij hier zijn: Kennen
wij die? Laat men eens gaan naar de kringen

1) Dit betrof de evenredige vertegenwoordiging.
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waar men arbeidt voor het dagelijksch brood en voor de economische en
ideëele belangen van onze volksgemeenschap, en laat men aan die
menschen eens vragen wat zij denken van deze grondwetsherziening.
Behalve van hen, die een zeer direct belang hebben bij het effect, dat deze
herziening voor henzelf en voor hun standgenooten zal hebben, en behalve
bij hen die aan politiek doen, zal men onveranderlijk in meer of minder
parlementaire taal ten antwoord krijgen: och, gij lieden met uw gepraat
van weken lang over kiesrecht en onderwijs, hoe is het toch mogelijk u
daarover moeilijk te maken, terwijl er toch zooveel dringender zaken op
daden wachten?’
Het waren deze woorden, veel meer dan de later volgende (welke door een in
politiek doende Kamer en aan de politiek doende Regeering konden worden
aangegrepen om tot smaad te worden opgeblazen) die den wrevel der Kamer wekten.
Want hier werd de, zelden zich uitende, stem van de niet-politieke meerderheid des
volks vernomen als aanklacht tegen een Kamer die een vertegenwoordiging is van
het politieke Nederland. Terwijl dat Nederland in de minderheid is.
En zou men dan willen vragen: maar hoe is het dan mogelijk, dat onze Tweede
Kamer steeds wordt beheerscht door een minderheidsmentaliteit terwijl toch elke
meerderheid zich bij de stembus kan doen gelden, dan moet het antwoord luiden:
Doordien een meerderheid alleen dan bij de stembus als zoodanig tot uiting komt,
wanneer ze georganiseerd is. Er bestaat echter geenerlei organisatie van het onpolitieke
Nederland en dus hebben de tienduizenden, die daartoe behooren, telkens weer geene
andere keuze dan een louter politieke. En zoo blijven de Tweede-Kamerleden in den
waan dat zij te zamen een afspiegeling vormen van wat er wezenlijks leeft in 't volk.
En vraagt men dan weder: Doch die politieke programs en leuzen, zouden die dan
niet voortkomen uit het leven des volks, dan moet het antwoord weder luiden: Ten
deele wel - doch dan nog slechts in secundaire orde, niet als reëele primaire wenschen.
Maar voor een ander deel zijn die zoogenaamde ‘volkswenschen’ die op de politieke
programma's prijken, niets anders dan - de teruggekaatste suggesties der leiders. Tot
deze laatsten zou men menigmaal kunnen zeggen:
Was Ihr den Geist der Zeiten heisst,
Das ist im Grund - der Herren eigner Geist.

Want het gaat met zulke programleuzen dikwijls als in het verhaaltje van het hert in
de drukke stadsstraat, welk verhaaltje eenigen tijd geleden door den Minister van
Marine werd aange-
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haald. Iemand die uit de binnenstad (laat ons nu maar zeggen: b.v. van Amsterdam)
naar de buitenstad ging, zei, voor de grap, tot personen die hij ontmoette: Er loopt
een hert in de Kalverstraat! En de geloovigen renden naar de Kalverstraat. Toen
intusschen de auteur van het bericht in de uiterste buitenwijk was aangekomen,
ontmoette hij iemand die nu tot hèm zei: Er loopt een hert in de Kalverstraat. En hij
ontmoette er nog meer. Zoodat hij ging denken: zou 't dan toch wààr zijn? - en op
zijn schreden terugkeerde om nu óók eens te gaan kijken.
Hij had niet begrepen dat hij - zijn eigen bedenksel ontmoette.
Zoo gaat het vaak onzen politieken leiders. Een bepaalden wensch, een zekere
leuze, waarin ze profijt zien voor hun partij, geven ze net zoo lang in propaganda
totdat die wensch of die leuze ‘gepakt’ heeft en dan ‘uit het volk’ komt, maar.... terug
komt. Doch dit laatste merken zij niet.
Op die wijze zijn vrij wat ‘volkswenschen’ gemaakt.
En dit geldt niet het minst voor de leuze van het Algemeen Kiesrecht.
De heer Cort van der Linden heeft deze kiesrechtherziening verdedigd als een
‘politieke noodzakelijkheid’. Nu, dan toch nog maar een politieke.
Doch juister lijkt de diagnose van den heer Van Idsinga waarmee deze
afgevaardigde den Minister antwoordde: neen, het is geen politieke noodzakelijkheid,
maar noodzakelijke politiek - voor u. Al lijkt ook dit mij nog slechts betrekkelijk
juist, al had de Minister, indien hij gewild had, zeer wel de Grondwetsherziening
kunnen laten rusten (de crisispositie maakt dit Kabinet in gansch buitengewone mate
weinig kwetsbaar), zoodra de deur werd heropend voor den gewonen wetgevenden
arbeid, drong de politiek op den Minister aan. Met de vaan der Grondwetsherziening
voorop. En de Minister, die dus in de sterke verleiding werd gebracht om zijn naam,
behalve aan de crisispolitiek van dezen historischen tijd, ook nog verbonden te zien
aan een Grondwetsherziening, is voor die verleiding bezweken.
Zoo dreef het lot dezen Minister die, èn door den oorsprong van zijn Kabinet buiten
de politieke partijen, èn door de tijdsomstandigheden die de gewone politiek
terugdrongen, zich zoozeer van de politieke leuzen had kunnen emancipeeren als
nooit een zijner voorgangers, terug naar de ondiepten van de meest banale politiek.
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En wel precies naar de ondiepste plek, naar de meest banale phrase uit de ‘gewone’
politiek: het Algemeen Kiesrecht.
Als de heer Cort van der Linden al zijn woorden en zijn daden op het stuk van 't
Algemeen Kiesrecht nog eens nagaat (ook die welke voor 't publiek verborgen zijn
gebleven) dan zal hij, zichzelf thans ziende als vaandeldrager van die leuze, toch wel
eens moeten prevelen:
Ihr meint zu schieben, doch Ihr wird geschoben.
***
En l' un engendre l' autre. Zoodra de kiesrechtherziening te water werd gelaten
terwijl de onderwijsherziening daarnaast was gelegd, moest deze laatste in de zuiging
van de eerste worden meegetrokken.
Dat de heer Cort van der Linden is bezweken voor de verleiding van de
kiesrechtherziening, thans, in deze tijdsomstandigheden, zou men nog als een min
of meer vergeeflijke zwakheid kunnen beschouwen waardoor slechts tijd wordt
vermorst die beter aan anderen arbeid ware besteed. Althans in 't oog van hen die,
gelijk schrijver dezes, in de kiesrechtherziening niet veel goeds zien ('t weinigje
goeds dat er in zit, namelijk dat wat het vrouwenkiesrecht betreft, is in minimale
afmeting gehouden) maar ook niet veel kwaads. Doch het kiesrecht moest, nu eenmaal
de Minister het schip der Staatscommissie met 7 kapiteins en 7 eerste officieren als
wonderlijke bemanning op stapel had gezet en dat schip waarachtig ook zee bleek
te houden, onvermijdelijk het onderwijs meezuigen. Het is duidelijk, schoon
wonderlijk, dat de Minister dit niet van den aanvang heeft ingezien. Immers, in 1913
maakte hij de twee herzieningen uitdrukkelijk los van elkander. Die van het kiesrecht
was voor hem een volstrekte noodzakelijkheid, het hoofdpunt van het
Regeeringsprogram. Die van het onderwijs zag hij nog slechts als wenschelijke
mogelijkheid. En eenig verband tusschen die twee (gewenscht van rechts) sneed hij
bij voorbaat hooghartig door. Dat ware ‘slechte politiek.’
Zoo sprak deze Minister op 10 Dec. 1913.
Maar op 3 Nov. 1916 sprak dezelfde Minister het uit, dat de twee herzieningen
één onverbrekelijk geheel vormen: ‘Mijne medewerking - de Kamer heeft er recht
op, het te weten - tot de herziening van Art. 80 alleen, hetzij van Art. 192 alleen, zal
ik niet verleenen.’
En daar dobbert dan nu waarachtig de belangrijkste van de twee herzieningen, die
welke voor tientallen jaren wellicht beslissen
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zal over den geest en het gehalte van ons volksonderwijs, achter de minbelangrijke
aan. 's Ministers werk.
Och, 's Ministers werk?
De heer Cort van der Linden heeft in 1913 de fiere woorden gesproken: ‘Don 't
speak to the man at the wheel.’ Maar ‘the man at the wheel’ is - de heer Eerdmans
heeft het terecht opgemerkt - niet de stuurman doch slechts de roerganger. Hij heeft....
den koers te sturen dien anderen hem aanwezen. Nu, als roerganger is deze Minister
een sympathieke en kloeke figuur; hij houdt het stuurrad stevig vast. Maar een
koerswijzer is hij niet. Als kapitein staat, bij deze kiesrechtherziening, de heer
Troelstra op de brug. En naast hem staat, als loods voor het onderwijs, de weinig
sprekende, maar wilskrachtige Roomsche priester Nolens. En zoo, met dit voor onze
volksvrijheden bedenkelijke dubbele commando op de brug van 't schip dat
vóórkoerst, zwalkt het onderwijs, als aanhangsel, maar achteraan.
Dat is het fatale van den loop van zaken dat deze Minister, toen hij eenmaal op
het ongelukkige denkbeeld was gekomen om óók Art. 192 zoo mogelijk te water te
laten terwijl Art. 80 al op stapel stond, schier onvermijdelijk moest komen tot het
aaneenbinden van die twee. Had men thans te doen met een kiesrechtherziening
zonder dat er tevens een onderwijsherziening aan de orde was, dan kon men de heele
zaak nog als een liefhebberij van politici buiten beschouwing laten. En ging het om
Art. 192 zonder dat tevens Art. 80 aan de orde was, dan zou het onderwijs op zichzelf
en om zich zelfs wille worden behandeld. Dan zou het oordeel van de linkerzijde
over Art. 192 niet zijn vertroebeld door de eischen van de kiesrechtphrase. Dan zou
men links niet plotseling zijn weggeloopen van de stelling die men bij de verkiezingen
van 1913 op 't stuk van 't onderwijs nog innam: tegen de financieele gelijkstelling,
vóór de openbare school.
Thans is de onderwijsherziening feitelijk slechts een stuk kiesrechtherziening
geworden. De politieke liefde voor het A.K. heeft bij het meerendeel der linkerzijde
de oude liefde voor de openbare school doen verdwijnen.
En de minderheid van links kan nog slechts trachten om, zooals de heer De Muralt
het zei, ‘te redden wat er nog te redden is.’
Zoo draait het Rad van Avontuur.
***
Deze Grondwetsherziening vertoont zich dus in haar beide

Onze Eeuw. Jaargang 16

467
deelen als, naar haar ware strekking, een kiesrechtquaestie. De koers daarbij wordt
aangegeven door de heeren Troelstra en Nolens; de een bepaalt hem hoofdzakelijk
voor het kiesrecht-, de ander voor het onderwijsgedeelte. En the man at the wheel
waant met voldoening, dat hij wezenlijk het schip bestuurt. De twee daarboven prijzen
hem, zijn kloekheid en zijn vaste hand; hulde kreeg de heer Cort van der Linden van
den koelen heer Nolens en uitbundige hulde van den meer expansieven heer Troelstra.
Hulde van den Katholiek en van den Socialist.
Maar de liberale maats van den roerganger monkelen en zwijgen. Ze varen mee.
Doch opgewektheid heerscht er onder hen niet.
Zouden zij 't benauwende voelen van deze reis?
Zou er allengs iets zijn opgeschemerd voor hun oogen van den vreemden aard der
lading die zij helpen varen? 't Algemeen Kiesrecht - nu ja een politieke waar die ook
vrijzinnigen wel verhandelden maar toch voornamelijk een socialistisch goed. Vooral
in 't stadium waarin het kiesrecht nu al was en - in de volmaakt socialistische
verpakking waarin Art. 80 thans werd aangeboden. En de financieele gelijkstelling
van 't bijzonder en het openbaar onderwijs - een oude, bekende waar der rechtschen.
Niets specifiek vrijzinnigs onder de gansche lading? Niets. Geen spoor. Toch wel
wat onbehagelijk voor 't vrijzinnige deel van de bemanning. Het wordt er ietwat stil
van. En een deel, dat op het onderwijsschip op sleeptouw vaart, komt in beroering
en wenscht meer zekerheid omtrent de verdachte lading en den verdachten koers
onder de bevelen die zij hooren geven nu eens door die roode, dan weer door die
zwarte figuur. Maar daar is, tijdens de reis, hun beste en meest vertrouwde leidsman
over boord geslagen. Tydemans stem kwam voor goed te zwijgen; in 't witte
waterspoor van deze herziening wijkt reeds zijn herinnering weg. En van het
kiesrechtschip (dat sleept, dat sleept maar voort) klinkt telkens weer 't gemoedelijke
geroep: Wat maakt gij u toch druk? Wij varen goed!
Hoe zal het deel der manschap dat de vaart niet recht vertrouwt, zich in dit moeielijk
perykel dan wel houden?
De eerste haven, Art. 80, is al achter den rug. Mr. Troelstra heeft zijn winst zoo
goed als binnen....
Mits nu ook de andere haven wordt bereikt en Monseigneur Nolens daar zijn zaken
maakt.
En dan.... Ja dan komt nog een scheepken achteraan gevaren. Dat heet ‘Additioneel
Artikel.’ Dat moet de recherzijde 't geld verzekeren.
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En aangezien de oorlog ons al diep in schuld en in belastingen heeft gestoken zoodat
er niet aan valt te denken om de onderwijsmillioenen zoo aanstonds ook weer uit
belastingen te vinden, zal dat Additioneele Artikel dat het spoedig invoeren van het
hoofddeel der financieele regeling in de Grondwet vastlegt, wel onvermijdelijk
meebrengen: Aanzienlijke tariefsverhooging.
Waarmee dan nòg een stuk van 't liberalisme dat tot 1913 werd gehandhaafd, zal
worden uitgeleverd.
Met hulp en steun van hen die, door hun concentratie, 't liberalisme wilden
samenhouden.
En dat alles - om wat nieuwe kiezers.
20 Nov. 1916.
C.K. ELOUT.
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Buitenland.
Over den algemeenen toestand van den oorlog is in deze maand weinig afdoends te
melden: de beide partijen staan in Oost en West en Zuid nog steeds tegenover
elkander, hier een voordeel behalend, daar teruggeslagen. Ook het lot van Roemenië
is nog niet geheel bezegeld. In de Dobroedsja trokken de gecombineerde Duitschers,
Bulgaren en Turken van het leger van Mackensen eenigszins terug voor de eindelijk
- te laat? - met aanzienlijke Russische strijdkrachten gesteunde Roemenen; in
Walachije daarentegen drong Falkenhayn zuidwaarts van de passen door naar de
vlakte tot voorbij Krajova en sneed de westelijke Roemeensche strijdkrachten bij
Orsova af van de terugtrekkende oostelijke. Het is de vraag, of de eindelijk begonnen
opmarsch van Sarrail uit het Zuiden, die Monastir weder in Servische handen bracht,
in staat zal zijn om den druk der Centralen op Roemenië eenigszins te verminderen.
De herovering van Monastir moge, zooals de Centralen beweren, militair geen groote
beteekenis hebben, politiek stelt zij de Serviërs in staat op eigen grondgebied weder
een regeering te vestigen op de wijze als de Belgische regeering nog altijd bij Veurne
een klein stuk grondgebied als het hare mag beschouwen, en dat is niet zonder
beteekenis voor de toekomst van het veelbeproefde Servische volk, dat zich ook nu
nog in het Balkanleger dapper weert maar zware verliezen lijdt.
De terreinwinst van de Engelschen en Franschen aan het westelijk front blijft nog
altijd gering, al neemt zij voortdurend eenigszins toe. De door zware
artillerie-beschieting vernielde Duitsche loopgraven aan de Ancre, het eveneens
platgeschoten fort Vaux bij Verdun waren onverdedigbaar geworden en bij Beaucourt
werden door de Engelschen niet minder dan 7000 gevangenen gemaakt in de
uitgestrekte keldergewelven, waarin de Duitschers zich hadden genesteld en die zij
door de handig uitgevoerde Engelsche verrassingsbeweging niet bijtijds konden
verlaten. Of dit nu de Engelsche voorstelling wettigt van een ‘nooit in de
wereldgeschiedenis geëvenaarde’ zegepraal, is een andere zaak; de bluffende toon
der Engelsche volmaaktheid en absolute supe-
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rioriteit is ons in deze periode niet gespaard evenmin als, in het begin van den oorlog,
de opgeblazenheid, waarmede de ‘Deutsche Kultur’ werd aangeprezen als de eenige
werkelijke beschaving in de wereld - iets, waaraan buitenstaanders eenige reden
hebben om te twijfelen.
Heelemaal volmaakt schijnt in de oogen der neutrale natiën ook noch de Engelsche
oorlogvoering noch de Engelsche politiek tegenover hen: de eerste schijnt - of blijkt
- te lijden aan gebrek aan aanvoerders als Hindenburg, Mackensen en Falkenhayn,
die op bewonderenswaardige wijze de onmiskenbare minderheid in getal weten te
vergoeden door geniale zetten op het militaire schaakbord; de laatste kenmerkt zich,
als vanouds, door eene grenzelooze brutaliteit, die vooral in het ongelukkig verdeelde
Griekenland zich in al hare naaktheid vertoont, want Engeland leidt daar, gelijk
overal, de Entente.
Het ongelukkig verdeelde Griekenland heeft nu den eisch moeten hooren tot
terugbrenging van zijn leger, voorzoover het den Koning en niet Venizelos
gehoorzaamt, op vredesvoet, eindelijk dien om aan de gezanten der Centralen hunne
paspoorten toe te zenden d.i. de aankondiging eener weldra te wachten
oorlogsverklaring. Zonderlinge ‘bescherming’ van kleine staten, met dwang
genoodzaakt om tegen hun wil partij te kiezen! Het is trouwens in Griekenland een
zonderlinge toestand en de gedachte komt op, dat de Koning en Venizelos ondanks
alle schijnbare tegenstellingen heimelijk samenwerken, ieder in zijn deel van het
rijk, om op deze wijze na den oorlog de eenheid van geheel Nieuw-Griekenland te
kunnen bewaren, de eenheid, door beiden gezamenlijk enkele jaren geleden met
zooveel talent en geluk verkregen op het slagveld en in het kabinet.
Verdeeldheid heerscht ook in het door de Centralen nieuw opgerichte koninkrijk
Polen, waartegenover de Czar aller Russen zijn troef heeft uitgespeeld door groote
zelfstandigheid te beloven aan een ander, grooter koninkrijk Polen, waarover hijzelf
koning zal blijven maar dat ook Galicië, Posen, West-Pruisen misschien zal
omvatten.... als de Centralen op de knieën liggen en om vrede smeeken. De Polen
zelf begrijpen ook wel, dat de lang verwachte daad der Centralen maar niet uit
edelmoedigheid, uit sympathie voor het lang geknechte volk is voortgekomen: zij
herinneren zich te goed de Poolsche verdeelingen en de Poolsche politiek van het
moderne Pruisen. Zij zijn er, evenals iedereen, diep van overtuigd, dat het den
Centralen vooral, ten minste
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vooreerst, te doen is om een Poolsch leger aan hunne zijde, wat door hen trouwens
ook ten duidelijkste is getoond. Maar zij aarzelen blijkbaar ‘Polonia rediviva’ onder
toezicht der Centralen te doen opstaan, want zij vreezen, niet ten onrechte, voor de
versterking van den Duitschen invloed in dat Polen, terwijl toch hunne economische
belangen totnogtoe meer op het veelbelovende uitgestrekte Russische achterland
gericht zijn dan op het Westen. En wie zal er na den oorlog de koning zijn? Een
Oostenrijksche aartshertog, een Pruisische prins of een Poolsche magnaat uit het
geslacht der Czartoryski's of Lubomirski's of welk ander ook? Een onzekerheid, die
op hooggestemde verwachtingen aangaande een krachtig Poolsch leger, waarvan de
organisatie door de Duitsche overheid reeds een aanvang heeft genomen, een grooten
invloed moet hebben. Het ‘herstel’ van Polen geeft, hoe treffend soberdramatisch
ook ingeleid en door de licht bewogen bevolking zelve ontroerd toegejuicht,
voorloopig alleen aanleiding tot vragenden twijfel.
Vragende twijfel moet ook de stemming zijn, waarin men de herkiezing van
president Wilson heeft te begroeten. Na een oogenblik van spannende onzekerheid
is Hughes, van wien men krachtiger optreden verwachtte, niet verkozen gebleken
maar integendeel de zegepraal van Wilson, zij het dan met kleine meerderheid,
bevestigd. Wat zal Wilson nu doen? Zal hij volharden in het materieel zoo voordeelig
gebleken stelsel van schipperen tusschen de beide Europeesche kampen? Of zal hij
zijn onmiskenbare persoonlijke vredelievendheid thans gebruiken om met Amerika's
macht tusschenbeiden te komen en vrede af te dwingen aan beide partijen? Het schijnt
te verwachten, dat hij in ieder geval zal trachten te bemiddelen. Voorloopig schijnt
hij zich reeds in te laten met de overal in de wereld ontroerende en nog onduidelijk
verklaarde wegvoering van Belgische burgers in massa naar andere streken in België
- ofwel naar Duitschland? - om de werkeloosheid en den hongersnood in België tegen
te gaan, zegt de Duitsche overheid.... Is het arme België nog niet diep genoeg
gezonken? En is die wegvoering niet in strijd met bij den terugkeer der Belgen uit
Nederland gedane beloften? De zaak wordt ernstig onderzocht, ook door onze
regeering zoowel als door de Amerikaansche. Men spreekt van ernstige vragen
dienaangaande, want de wereld is terecht verontrust over deze harde methoden, die
zelfs aan het onmenschelijke schijnen te grenzen.
De vrede. Duitschland wil dien thans wel gaarne, zelfs al
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zou die niet ten volle beantwoorden aan den lang en nog onlangs gehoorden Duitschen
eisch: politieke en economische waarborgen tegen een herhaling van het gebeurde;
het is wel volstrekt niet overwonnen, staat integendeel met militaire macht op
aanzienlijk vreemd grondgebied, maar het verlangt toch vurig naar het einde van
ontbering en zwaar verlies in menschen, in geld, in wat al niet. En de Geallieerden
houden totnogtoe vast aan hun eisch, dat de Centralen zich zullen onderwerpen aan
de scherpe voorwaarden, die de eersten hun willen stellen op politiek en economisch
gebied, ook al om de door ieder gevreesde herhaling van den krijg te voorkomen.
Doch zoolang de Centralen niet werkelijk en deugdelijk overwonnen zijn, is er geen
sprake van zulk een vrede. Want, wat willen de Geallieerden al niet? Een zoo
gezaghebbend man als Gabriel Hanotaux, staatsman en geschiedschrijver van den
eersten rang, sprak onlangs van de ‘natuurlijke’ grenzen van Frankrijk als prijs van
den oorlog. En wat zijn dat? Wij kennen dien eisch al vier eeuwen lang: hij beteekent
de Alpen en den Rijn als grens. Voorloopig dan nog zonder België en de zuidelijke
Nederlandsche provinciën zeker! Hij sprak van de vernietiging van het Duitsche
Rijk, herstel der onafhankelijke koninkrijken van het eenmaal verdeelde Duitschland.
Dan mag het zeer verkleinde en dus ongevaarlijke Pruisen (d.i. Brandenburg,
Pommeren, Pruisen misschien, niet veel meer), als het zoo verkiest, de vernederde
Hohenzollerns nog wel behouden. En dan nog Oostenrijk-Hongarije, beroofd van
Zevenburgen, Galicië, Istrië, Dalmatië, Bosnië, verdeeld bovendien in zoo goed als
zelfstandige staatjes.
Zulke eischen zijn toch al te mal, als men zóó staat als de Geallieerden vooralsnog
zelf staan. Maar wat kan Wilson in dezen stand van zaken feitelijk met bemiddeling,
met vredelievende bemiddeling bereiken? En met oorlogskracht kan zijn land wegens
zijn ligging ook al niet veel uitrichten, tenzij het zich bij de Geallieerden aansluit en
behalve de reeds lang volop geleverde munitie thans ook zijn schepen en manschappen
tot hunne beschikking stelt. Maar dat zullen de in de Vereenigde Staten krachtig
vertegenwoordigde Duitschers niet toelaten en het zou dus binnenlandsche woelingen
daar tengevolge hebben, waarvan het loerende Japan zeker zou kunnen gebruik maken
om zijne positie in het Oosten van Azië te versterken: China, onze Oost lokken daar
sterk aan, het eerste vooral.
Summa summarum: er moet in den oorlog spoedig iets bijzonders gebeuren, dat
den wankelenden evenaar doet doorslaan
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met groote kracht, òf... de beide uitgeputte partijen moeten de zaak schikken. En dat
laatste schijnt voor de wereld nog altijd het beste te zijn, ten minste zoo oordeelen
wij, neutralen, over het algemeen.
De dood van keizer Frans Jozel, den grijzen veelbeproefden vorst, die bijna 70
jaar lang zijn rijk te midden van velerlei gevaren had te besturen, zal dat bijzondere
niet opleveren. Zijn opvolger, keizer Karel I, zal zeker niet minder dan hij, de
vermoeide, die ‘rust’ verlangde, het bondgenootschap der Centralen, zijn
wapenbroeders getrouw blijven.
B.
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Leestafel.
C. Pekelharing. Kant's Teleologie. Groningen. P. Noordhoff, 1916.
Er bestaat een algemeen verbreide meening aangaande het nationaal karakter van
ons volk. Het is deze, dat wij een eigenzinnig slag van menschen zouden zijn, lastig
te regeeren of te leiden en die graag hun eigen opvattingen volgen en hun eigen weg
gaan. Soms wordt dit als een ondeugd beschouwd. Men spreekt dan van echt
Nederlandsche bandeloosheid en klaagt over gebrek aan gevoel voor het groote, dat
door georganiseerde samenwerking te bereiken is. Veelal ook beschouwt men het
als een deugd, en geeft men hoog op van de sterk uitgesproken individualiteit en
vrijheidszin van ons volk, waardoor het een machtigen nabuur nooit gelukken zal
ons te overheerschen, zoomin als dit aan het machtige Spanje gelukt is. Maar of men
de bedoelde eigenschap ook als deugd of als ondeugd beschouwt, over het bestaan
van die eigenschap schijnt men het vrijwel eens te zijn.
Er is een zeer geschikt middel om van dezen waan bevrijd te worden. Daartoe leze
men de philosophische literatuur van den tegenwoordigen tijd. Wie dat doet, zal tot
de conclusie komen, dat ons volk bestaat uit zeer goedleersche lieden, die ijverig
studeeren en gaarne de paden betreden hun door hun leermeesters aangewezen. Ruim
een derde der philosophische schrijvers is te Groningen ter schole gegaan. Een ander
ruim derde heeft te Leiden zijn licht opgestoken, (of moet ik zeggen: laten opsteken?)
En het is merkwaardig te zien, hoe niet alleen de wijsgeerige stellingen, maar de
geheele mentaliteit der leermeesters door de leerlingen wordt overgenomen. Slechts
een schamel laatste derde deel der schrijvers bewandelt andere, en zoo al niet altijd
eigene, dan toch meer zelf gekozen paden.
Zoo ziet men dat het succes van ons philosophisch onderwijs waarlijk niet gering
is. Maar ik voor mij ben meer geneigd mij over dit succes te bedroeven dan mij
erover te verblijden. Bij discussies over onderwijs-aangelegenheden heeft men
dikwijls aan het gymnasium verweten, dat het daar gegeven onderwijs in het Grieksch
en Latijn zoo onnut was. ‘Heeft men de school eenige
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jaren geleden verlaten, dan is men alles, wat men van de oude talen geleerd heeft
weer vergeten,’ zoo luidde de aanklacht. Mijn bezwaar tegen het resultaat van het
philosophisch onderwijs aan de universiteiten is nog ernstiger. Het is deze, dat men
het daar geleerde onthoudt.
Komen nu die ijverige ex-leerlingen der hoogeschool voor een wijsgeerig probleem
te staan, dan behoeven zij niet moeizaam de oplossing ervan te zoeken. De oplossing
van die of dergelijke problemen hebben zij geleerd. En zij hebben het onthouden.
En nu weten zij het. En wanneer zij over een of ander wijsgeerig onderwerp een boek
zullen gaan schrijven, weten zij al direct wat daarin zal moeten staan. En wanneer
het boek af is, weet de lezer, die het ter hand neemt, ook al vrijwel, wat hij erin vinden
zal, zoodra hij maar gezien heeft, of het uit ‘Groningen’ of uit ‘Leiden’ afkomstig
is.
Ach, het bovenstaande moest mij vroeger of later van het hart, maar ik weet het wel,
het is onbillijk tegenover den heer Pekelharing, dat ik juist zijn boek over Kant's
Teleologie als aanleiding gebruikte om het neer te schrijven. Er zijn anderen waarop
het evenzeer, ja zelfs in hooger mate van toepassing is. De heer Pekelharing heeft
het groote voordeel niet over een algemeen onderwerp te schrijven als ‘Teleologie’
maar speciaal over ‘Kant's Teleologie’. Daardoor kon hij niet eenvoudig het van
Professor Heymans over Teleologie geleerde weergeven, maar was hij genoodzaakt
zich in de studie van de werken van Kant te verdiepen. Wij moeten ter eere van den
heer Pekelharing verklaren, dat hij dat op conscientieuse en grondige wijze gedaan
heeft. Hij heeft verzameld wat Kant over Teleologie zegt, gepoogd zich zoo goed
mogelijk rekenschap te geven, wat Kant er mee bedoelt, en Kant's meening zorgvuldig
getoetst. Dit woord getoetst, dat mij uit de pen vloeide is echter weer omineus.
Getoetst waaraan? Ja eigenlijk weer aan de opvattingen van Heymans. Wat daarmee
strookt wordt geprezen; wat ermee in strijd is verworpen, somstijds met een
verontschuldiging voor. Kant, dat deze de werken van Heymans toch ook niet gelezen
kon hebben, en dus wel in het duister moest rondtasten.
Maar toch kon een zoo ernstige poging zich in de werken van denkers als Kant
(en verscheidene andere schrijvers waarvan de heer Pekelharing de werken
bestudeerde) te verdiepen, niet zonder vrucht blijven. En wij mogen de hoop
koesteren, en naar het mij
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voorkomt in dit boek ook reeds de belofte zien, dat wij uit een volgend boek van den
heer Pekelharing duidelijker zullen kunnen opmaken, wie hij zelf is, en dat minder
op den voorgrond zal treden, ‘wie of zijn meester is geweest.’
W.
Prof. Dr. P.J. Blok. Eene Hollandsche Stad onder de Republiek (Deel III
der ‘Geschiedenis eener Hollandsche Stad’). 's-Gravenhage, Martinus
Nijhoff, 1913-16.
Robert Fruin, aan wiens nagedachtenis de schrijver zijn arbeid wijdde, schreef eens:
‘de geschiedenis behaagt mij vooral omdat zij niet uitsluitend politiek is. Godsdienst,
philosofie, beschaving, materieele ontwikkeling behooren tot den kring der historie,
en die gedeelten zijn niet de minst aantrekkelijke.’
Wie aan de juistheid van deze laatste opmerking nog twijfelen mocht, zal zeker
die juistheid erkennen wanneer hij kennis heeft genomen van Blok's ‘Hollandsche
stad’, waarin ons een beeld wordt gegeven van het staatkundig en maatschappelijk
leven te Leiden tijdens het bestaan van de republiek der Vereenigde Nederlanden.
Dat de schrijver de taak, welke hij zich stelde, heeft volbracht met groote
nauwkeurigheid, behoef ik nauwelijks te zeggen. Maar uit zijn geheele werk spreekt
ook zijne groote ingenomenheid met die taak, en daardoor wekt hij de voortdurende
belangstelling zijner lezers.
Leiden, door Vondel genoemd
.... dat costelycke pandt,
Het oorloghs aspunt en de schat van Nederlandt, - heeft in den tijd der republiek
vele wederwaardigheden meegemaakt. In de eerste jaren van den 80-jarigen oorlog
kwam het tot den rand van den ondergang; daarna tot hoogen bloei, in de 18e eeuw
weder tot verval. Godsdienstige twisten werden het in de 17e, staatkundige in de 18e
eeuw niet gespaard. Zijne Academie werd, in binnen- en buitenland, geroemd; de
kunst - men denke aan Rembrandt, Jan Steen, Dou, van Mieris enz. - vond er haar
woning; het letterkundig leven bleef niet bij dat in andere steden achter,... totdat, in
den loop der 18e eeuw, zoowel voor Academie, kunst en letteren, als voor handel en
nijverheid zich weder allerlei teekenen van achteruitgang vertoonden.
Dit alles, en veel daarenboven, zooals de topographie der plaats, de organisatie
van het stedelijk bestuur, zijne verhouding tot het landsbestuur, de levenswijze der
bevolking, wordt ons duide-
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lijk voor oogen gesteld; en als wij het boek dichtslaan, erkennen wij de waarheid
van een ander woord van Fruin: de geschiedenis is ‘de wetenschap van de wording
van het bestaande.’
E.B.K.
J.C. Kummer. Geschiedenis der Nederlandsche letterkunde. Deel II
(1830-1880). Amsterdam. S.L. van Looy, 1916.
Dit boek is in hoofdzaak bestemd voor onderwijzers, die voor de hoofdacte studeeren;
van de voornaamste schrijvers worden enkele gedeelten hunner werken uitvoerig
besproken, en die bespreking is niet anders dan grondslag voor het onderwijs.
Wanneer de leerlingen zich dan maar niet bepalen tot hetgeen hun wordt medegedeeld,
doch ook zelf de boeken lezen waarvan een klein deel behandeld wordt, kan, dunkt
mij, een handleiding als die van den heer Kummer zeer nuttig zijn.
Intusschen, - hoeveel meer heeft men, om b.v. Beets te leeren kennen en op de
rechte waarde te schatten, aan la Saussaye's biografie, dan aan de 25 blz. welke de
heer Kummer aan Beets wijdt!
Mijn grootste bezwaar tegen den auteur is gelegen in de wijze, waarop hij de
personen der Nederlandsche letterkundigen bespreekt.
Zoo zegt hij van de Genestet: ‘Velen meenen dan ook dat hij bij langer leven,
gelijk zoovelen van zijn tijdgenooten, stellig atheïst was geworden. Dit valt m.i. nog
te betwijfelen.’ (blz. 73). Vrage: welke zijn die ‘velen’ geweest? Welken grond
hadden zij voor hunne ‘meening’? Zeker niet Tiele's levensbericht en als de heer
Kummer blz. 193 van zijn eigen boek had geraadpleegd, zou hij, dunkt me, de
mededeeling der meening van ‘velen’ wel achterwege hebben gelaten.
Op blz. 95 vernemen wij: ‘het doel van De Familie Stastok is geen ander dan den
spot te drijven met de bekrompenheid van den ouden heer Stastok; en de pedanterie
en de onbeholpenheid van Pieter aan de kaak te stellen.’ Hoe kan iemand, die aan
letterkunde doet, zoo'n plat-vloersch oordeel uitspreken?
Op blz. 142 wordt gezegd dat ‘het publiek’ enkel te maken heeft met den inhoud
en den invloed van Multatuli's boeken; de ‘ongerechtigheden’ van den auteur gaan
het ‘niet aan.’ Mij komt het voor dat deze opvatting te ver gaat; men kan evengoed
beweren, dat het voor den kerkganger onverschillig is of de
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predikant een braaf of slecht mensch is, als hij maar ‘mooi’ preekt.
De wijze, waarop over Ten Kate geoordeeld wordt (blz. 168) kan zeker niet door
den beugel: ‘hij heeft op ergerlijke wijze van zijn talent misbruik gemaakt,
beschouwend Godsdienst en Kunst als twee melkkoetjes die hem elk jaar een zoet
winstje moesten opleveren,’ enz. Elk woord over dezen uitval zou te veel zijn.
Waarom wordt (blz. 179) van Mevrouw von Antal-Opzoomer haar m.i. beste werk
(De Koning van een vreugderijk, Haarlem 1913) niet genoemd?
Van geheel anderen aard is de opmerking dat een onderwijzer, voor onderwijzers
schrijvende, zich bijzonder behoort toe te leggen op taal en stijl. Als de heer Kummer
dat had gedaan, dan zouden wij niet telkens zinnen tegenkomen als deze (blz. 4):
‘En waar Klikspaan een scherp waarnemer bleek te zijn, daar was hij den schrijver
voor dat leerzame boek dankbaar; maar waar hij bovendien een fijn teekenaar met
de pen was, daar bracht Potgieter hem gaarne hulde voor zijn uitnemend kunstwerk.’
Waar.... daar.... Zie ook blz 27, 32, 34, 69, 96 enz.
Een ander voorbeeld van onvoldoend verzorgden stijl vindt men op blz. 196: En
aangezien een man, zoo edel van inborst en bedoeling als Potgieter een warm
voorstander van den vrijen handel was, daarom mag men aannemen dat zij in het
begin van de 19e eeuw (1830-'60) niet voorzien hebben dat....
Van drukfouten (ontfonkt, blz. 35; 1817, het jaar der Hervorming, blz. 107) maak
ik den S. natuurlijk geen verwijt; evenmin van kleine misstellingen. Lodewijk Mulder,
blz. 164, was als officier belast met het lesgeven in de geschiedenis te Breda; Huet,
blz. 175, legde niet zijn predikambt neder omdat het hem duidelijk werd dat hij op
den kansel niet thuis behoorde, maar hij besloot daartoe toen hem door de
kerkvoogden werd verweten dat de armen schade leden door zijne ‘moderne’
prediking, die vele gemeenteleden van den kerkgang terughield. Ook blijf ik niet
stilstaan bij de uitdrukking (blz. 40): ‘evenals elk conservatief is hij bekrompen’
(men kan evengoed zeggen: wie 't niet met mij eens is, is dom) of bij een mij onbekend
Fransch spreekwoord (blz. 96): ‘zeg mij hoe gij u vermaakt en ik zal u zeggen wie
ge zijt’; ik herinner mij alleen: ‘zeg mij met wien gij omgaat’, en ‘zeg mij wat gij
eet’.
Maar wat ik verschrikkelijk vind, en daarmede eindig ik: tot driemaal toe (blz.
152, 185, 211) gebruikt een leeraar in de Nederlandsche letterkunde het woord
verzwond, verzwonden.
E.B.K.
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A.E. van der Dussen. Verzen. Amsterdam. W. Versluys, 1915.
's Avonds wordt het warr'lend denken
zachtste streeling, schoonste gloed.
En de schemer wil dan schenken
wat de dag vaak derven doet Plechtig komt het duister wenken
tot een laatsten avondgroet.

Dit is muzikaal en teer... het is het eenige koeplet in dezen bundel dat dichterlijke
waarde heeft. Ik las het met de grootste verbazing, na door zóóveel poëtische malheid
als hier saamgetast is, te zijn heengewerkt. Hoe kan iemand die deze zachte regels
gedicht heeft (al is 't ook bij wijze van uitzondering), zijn betere natuur zoo vergeten,
dat hij bijv. het volgende neerschrijft:
Der Grieken wijsheid vliedt verachtend
van 't zoeningskruis op Golgotha:
haar blinkt geen blijde Hoop, verzachtend;
maar afschuw huivert achterna.

Het gedicht dat met dit koeplet aanvangt is van dergelijken geest vol. Ik zou alle tien
de koepletten kunnen citeeren, maar bepaal mij tot het volgende:
Den Griek is plaats voor ieder kennen,
en toch, zichzelven kent hij niet;
wie zou zich niet aan God gewennen,
naarmate 't Licht ook schaduw schiet!

Deze poeet schijnt een fijne kenner van de Grieksche kultuur. De bundel bestaat
grootendeels uit godsdienstige verzen. Ik heb daarover iets te zeggen, dat ik bij
bespreking van den volgenden verzenbundel ter sprake breng. Het is merkwaardig
dat al deze godsdienstige verzen even konventioneel en Bilderijkiaans opgeschroefd
zijn. De niet godsdienstige zijn minder dwaas, ofschoon er zeer rare dingen in staan,
bijv. over een ‘fluister’ die een ‘schreeuw’ is (bl. 36). Twee aardige regels vond ik
nog:
Och regen zing Uw eentonig lied:
ik luister wel, maar ik hoor u niet.

B. DE H.
Nellie. Uit de Diepte. Amsterdam. A.H. Kruyt.
Een verzameling versjes, pretentieloos en zonder litteraire waarde. Toch kan de
schrijfster wel eens aardig zijn; bijv. in het
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versje Kastanjelaar, dat uit drie losse, frissche en natuurvolle koepletten bestaat. Het
tweede luidt:
Kastanjelaar steekt er zijn Keerskens aan, joechhei!
Die keerskens zullen te branden staan in Mei,
Met vlammekes rose en vlammekes blank,
Met vlammekes rustig en rijzig en rank
joechhei, joechhei in Mei.

Zoo zijn er meer. De schrijfster is geen dichteres en had beter gedaan haar eenvoudige
woorden in ongedrukt handschrift aan haar vrienden ter lezing te zenden; die behoeven
er geen litteraire schoonheid in te zoeken maar herkennen het welwillend hart. Nu
blijkt echter ook hier dat er wel eens wat goeds voor den dag komt, als het vers maar
niet godsdienstig is bedoeld. Even opgeschroefd als de godsdienstige uitspraken van
den vorigen poeet, even machteloos, prozaisch en onoorspronkelijk is Nellie wanneer
ze haar geloof berijmt.
Vreugd in den Heer is de kern van mijn preeken,
als ik een ziel te winnen beoog;
vreugd in den Heer doet mijn lippen wél spreken,
vreugd in den Heer geeft kracht aan 't betoog.

Zoodra Nellie godsdienstig is, is ook het weinigje poëtische vlucht dat zij heeft
verdwenen. Er is een terecht beroemd Duitsch religieus gedicht: so nimm denn meine
Hände nnd führe mich... De vertaling hiervan op bl. 5 mist alle schoonheid. Ik vind
dit merkwaardig omdat ik aan de echtheid van deze godsdienstigheid niet twijfel, en
omdat ik daarin een verschijnsel zie van algemeener aard dan het mislukken van een
bundeltje verzen. Ik zie er dit verschijnsel in, dat het tegenwoordige Christendom
geen taal meer heeft: het heeft zich uitgepreekt, en inderdaad zijn de versjes van
Nellie kleine preekjes die al honderdmaal gehouden zijn. Het schijnt mij of Guido
Gezelle de Christelijke dichtkunst heeft afgesloten. Dan kan er geen religieuse
dichtkunst ontwaken voordat inderdaad de religie zich geestelijk vernieuwt en weer
kultuurmacht wordt. Maar deze zal de oude vormen en zeer veel van den ouden
inhoud moeten afwerpen en opnieuw uit den grond van het menschelijk wezen moeten
geboren worden. Tot zoolang en ook daarna moeten de bombastische en de zwakke
stemmen maar zwijgen.
B. DE H.

Onze Eeuw. Jaargang 16

